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SÉRIE: DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, 

INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS – XX ENDIPE - RIO 2020 

O XX Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (XX ENDIPE – Rio 

2020), sob o tema FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e 

políticas, organiza seus anais em forma de e-book. Entendemos que essa é uma maneira 

de valorizarmos todos os congressistas, professores e professoras que fizeram acontecer 

essa vigésima edição, comemorativa do evento. 

O ENDIPE, com percurso de aproximadamente quatro décadas e vinte edições, 

inscreve-se de modo incisivo na educação brasileira e representa um movimento histórico 

e político de luta pela democratização da educação. 

A realização do seminário “A Didática em Questão”, em 1982, na PUC-Rio, 

referência especialmente significativa da gênese do movimento hoje materializado nos 

ENDIPES (Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino), estava marcada pelo 

contexto de forte compromisso com a construção dos caminhos de redemocratização da 

sociedade brasileira. Para todos os implicados, esta era uma exigência iniludível: articular 

os processos educacionais com as dinâmicas de transformação e reconstrução do estado 

democrático de direito no país. Além disso, outro foco fundamental foi a superação da 

orientação tecnicista então predominante na área didática. 

Contexto semelhante, retorna nos primeiros vinte anos do século XXI e nos 

desafia, mais uma vez, a buscar sentidos para que a democratização da educação pública 

no Brasil não retroceda, e que os avanços e conquistas do século XX permaneçam e se 

façam presentes para a sociedade brasileira. 

Acreditamos que os trabalhos aqui compilados, elaborados a partir de pesquisas, 

estudos e experiências de professoras e professores de todo o Brasil, nos concedem pistas 

importantes para pensarmos os FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS, as 

insurgências, práticas e políticas possíveis para (re)construirmos a educação brasileira, 

especialmente a educação pública, em momento tão crítico, não somente pelas questões 

seríssimas de saúde pública que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19,  mas 

porque vivemos, desde há alguns anos, o avanço de um neoconservadorismo nos planos 

político e ético, afetando sobremaneira o papel social da educação escolar e o lugar da 

escola, das professoras e professores. Tal neoconservadorismo acirra as desigualdades, as 

discriminações, as violências com as minorias, que não são minoria e, portanto, não 



reconhece a diferença como potência para o processo educacional e para a formação 

cidadã e ética das pessoas. 

No plano pedagógico podemos dizer que vivemos um contexto marcado por um 

neotecnicismo, não aquele dos anos 70 do século XX, mas novamente um retorno à 

crença de que as técnicas e as tecnologias garantem uma maior qualidade à educação. 

Nesse aspecto, atravessamos um momento de grandes tensões devido à necessidade de 

fechamento das escolas para que o isolamento social pudesse conter o avanço da 

pandemia. Se, por um lado, a implementação do ensino remoto no Brasil é vista com 

bons olhos por aqueles que querem lucrar com a educação, especialmente no ensino 

superior, por outro lado, são as tecnologias e o ensino remoto que têm nos aproximado e 

nos possibilitado o encontro no/do olhar, no/do escutar com nossos estudantes. Uma 

relação bastante complexa e que mereceu grande problematização no XX ENDIPE – RIO 

2020. 

Ainda considerando esse complexo e difícil contexto, as políticas neoliberais, cuja 

forte ênfase na meritocracia e na disseminação do discurso de que as escolas seriam 

melhores se fossem gerenciadas tal como empresas, vêm travestidas como redentoras da 

educação, com os conceitos de vouchers, escolas charters, teste de larga escala 

amplamente disseminados, numa franca ofensiva de privatização da educação pública. O 

momento é desafiador. Os painéis e pôsteres presentes nesse e-book nos desafiam a 

pensar toda a complexidade que se coloca para a educação e os processos educativos 

hoje. 

Nessa perspectiva, a XX edição do ENDIPE se propôs a promover um amplo 

diálogo com os diferentes atores sociais; visibilizar e socializar práticas educativas 

insurgentes; valorizar a profissão docente e favorecer a superação do “formato escolar” 

dominante no sentido de se REINVENTAR A ESCOLA. 

Muitos são os nossos desafios neste momento sombrio que estamos vivendo. No 

entanto, juntos/as, fomos chamados/as a resistir, insurgir e criar espaços de diálogo 

orientados a construir processos educativos que fortaleçam a democracia, a justiça e a 

solidariedade no nosso país. 

Esperamos que, quase quarenta anos depois, esse XX ENDIPE também fique 

marcado, pelo forte compromisso com a construção dos caminhos de redemocratização 

da sociedade brasileira. Uma marca não só do primeiro, mas de todos os ENDIPES que se 



sucederam. Que consigamos, como sempre, articular os processos educacionais com as 

dinâmicas de transformação e reconstrução do estado democrático de direito no país. 

Assim se pretende esse e-book, tecido em torno de DIDÁTICA(S) ENTRE 

DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS. 

Claudia Fernandes 

Giseli Barreto da Cruz 

Vera Maria F. Candau 

Coordenadoras do XX ENDIPE - RIO 2020 e da Série 
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BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA DOS ENDIPES 

Maria Isabel de Almeida1 

Na virada dos anos de 1970 para 1980, quando a sociedade brasileira já 

manifestava sinais mais contundentes de oposição à ditadura militar que se instalara em 

1964, um grupo de educadores brasileiros deu início a um movimento que acabou por 

expressar, no campo educacional, os mesmos anseios de mudança, presentes na sociedade 

da época. Envolvidos com as práticas de ensino e com a didática, esses educadores 

reuniram-se em 1979 no 1º Encontro Nacional de Prática de Ensino e em 1982 no 1º 

Seminário A Didática em Questão, dando início a um processo de questionamento dos 

fundamentos, das concepções, das orientações políticas e dos modos como a educação era 

então praticada em nossas escolas. Em razão da proximidade de propósito entre esses 

dois movimentos, consolidada ao longo da realização de três encontros em cada uma 

destas áreas, em 1987 eles se fundiram e deram origem a um encontro único, que foi 

denominado de IV ENDIPE. Desde então a didática e as práticas de ensino têm sido alvo 

de discussões bianuais que congregam pesquisadores, especialistas, dirigentes 

educacionais, professores e estudantes dos mais distintos espaços do país e do exterior. 

O ENDIPE se consagrou ao longo dos seus aproximados 40 anos de existência 

como um espaço plural de discussões acerca dos estudos, das pesquisas e das 

experiências a respeito dos processos educacionais em todos os níveis de ensino. É hoje 

um evento muito significativo no cenário nacional e suas contribuições têm sido 

referência para o avanço da produção de conhecimento sobre os fenômenos educacionais 

e para a formulação de propostas educacionais inovadoras. 

Os 20 Encontros realizados até este momento têm permitido acompanhar as 

tendências educacionais das quatro últimas décadas, seus impactos nas escolas e nas 

práticas docentes, num movimento dialético com interferências concretas nos processos 

de ensino e aprendizagem. Eles têm sido efetivos espaços de convivência, intercâmbio e 

diálogo entre pessoas preocupadas com o entendimento e a transformação dos processos 

educacionais e das práticas pedagógicas. 

A expressão desse vigoroso movimento, resultante do envolvimento e 
compromisso das forças mais atuantes do campo educacional brasileiro, é evidenciada 

 
1 Histórico elaborado por ocasião do XVI ENDIPE, realizado no ano de 2012, na cidade de Campinas/SP e 
atualizado em 2020 por ocasião da vigésima edição. 



pelo quadro cronológico da realização dos ENDIPES e reforçada pelos temas que os 
orientaram. 
Ano Evento Coordenação Geral Local 

2020 XX ENDIPE – “Fazeres-Saberes 
pedagógicos: diálogos, insurgências e 
políticas” 

Giseli Barreto da Cruz / Claudia 
de Oliveira Fernandes 

Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – Rio de 
Janeiro/RJ 

2018 XIX ENDIPE – “Para onde vai a 
Didática?” 

Cristina Maria D’Ávila Teixeira Universidade Federal da 
Bahia – Salvador/BA 

2016 XVIII ENDIPE – “Didática e Prática de 
Ensino no contexto político 
contemporâneo: cenas da educação 
brasileira” 

Silas Borges Monteiro Universidade Federal do 
Mato Grosso – Cuiabá/MT 

2014 XVII ENDIPE – “A Didática e a Prática 
de Ensino nas relações entre escola, 
formação de professores e sociedade” 

Maria do Socorro Lucena Lima Universidade do Estado do 
Ceará – Fortaleza/CE 

2012 XVI ENDIPE – “Didática e Práticas de 
Ensino: compromisso com a escola 
pública, laica, gratuita e de qualidade” 

Alda Marin Junqueira / Selma 
Garrido Pimenta 

Universidade Estadual de 
Campinas – Campinas/SP 

2010 XV ENDIPE – “Convergências e 
tensões no campo da formação e do 
trabalho docente: políticas e práticas 
educacionais” 

Ângela Dalben / Julio Emilio 
Diniz Pereira / Lucíola Licínio 
Santos 

Universidade Federal de 
Minas Gerais – Belo 
Horizonte/MG 

2008 XIV ENDIPE – “Trajetórias e Processos 
de Ensinar e Aprender: lugares, 
memórias e culturas” 

Maria Isabel da Cunha / Maria 
Helena M. B. Abrahão 

Pontifícia Universidade 
Católica de Porto Alegre/RS 

2006 XIII ENDIPE – “Educação, Questões 
Pedagógicas e Processos Formativos: 
compromisso com a inclusão social” 

Aída Maria Monteiro da Silva / 
Márcia Maria de Oliveira Melo 

Universidade Federal de 
Pernambuco – Recife/PE 

2004 XII ENDIPE – “Conhecimento universal 
e conhecimento local” 

Lillian Anna Wachowicz Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná – 
Curitiba/PR 

2002 XI ENDIPE – “Igualdade e diversidade 
na educação” 

José Carlos Libâneo Universidade Federal de 
Goiás – Goiânia/GO 

2000 X ENDIPE – “Ensinar e aprender: 
sujeitos, saberes, espaços e tempos” 

Vera Maria Candau Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro – Rio de 
Janeiro/RJ 

1998 IX ENDIPE – “Olhando a qualidade do 
ensino a partir da sala de aula” 

Selma Garrido Pimenta Universidade de São Paulo 
– Águas de Lindóia/SP 

1996 VIII ENDIPE – “Formação e 
profissionalização do educador” 

Leda Schelbe / Maria da Graça 
Soares 

Universidade Federal de 
Santa Catarina – 
Florianópolis/SC 

1994 VII ENDIPE – “Produção do 
conhecimento e trabalho docente” 

José Carlos Libâneo Universidade Federal de 
Goiás – Goiânia/GO 

1991 VI ENDIPE – “Perspectivas do trabalho 
docente para o ano 2000: qual Didática 
e qual Prática de Ensino? As bases 
teóricas de uma prática docente 
interdisciplinar: explicitações 
necessárias” 

Merion Campos Bordas Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – Porto 
Alegre/RS 

1989 V ENDIPE – “Organização do processo 
de trabalho docente: em busca da 
integração da Didática e da Prática de 
Ensino” 

Maria de Lourdes Rocha de 
Lima 

Universidade Federal de 
Minas Gerais – Belo 
Horizonte/MG 

1987 IV ENDIPE – “A prática pedagógica e a 
educação transformadora na sociedade 
brasileira” 

Aída Maria Monteiro da Silva Universidade Católica de 
Pernambuco – Recife/PE 

1985 III Seminário A Didática em Questão Olga Molina Universidade de São Paulo 
– São Paulo/SP 

1985 III Encontro Nacional de Prática de 
Ensino - ENPE 

Maria José Machado Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – S. 
Paulo/SP 

1983 II Seminário A Didática em Questão Vera Maria Candau Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro/RJ 

1983 II Encontro Nacional de Prática de 
Ensino - ENPE 

Anna Maria Pessoa de Carvalho Universidade de São Paulo 
– São Paulo/SP 

1982 I Seminário A Didática em Questão Vera Maria Candau Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro/RJ 

1979 I Encontro Nacional de Prática de 
Ensino - ENPE 

 Universidade Federal de 
Santa Maria/RS 
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Maria Eduarda Silva da Gama Afonso (UFRRJ campus Seropédica) e Marta Maximo-

Pereira (CEFET/RJ campus Nova Iguaçu) 

12. VOCÊ TEM SEDE DE QUÊ? A QUÍMICA AGREGANDO VALORES AOS HÁBITOS DOS 

ALUNOS – 114  

Taís Conceição dos Santos (CEFET-RJ) e Valéria Pereira (CEFET-RJ) 

13. TABAGISMO: ABORDAGEM COGNITIVO-COMPORTAMENTAL COMO ESTRATÉGIA 

DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS 

EDUCATIVOS, DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM BÚZIOS – 122  

Helena Barreto Arueira (ULHT; Médica de Família da Prefeitura Municipal de Búzios, Rio 

de Janeiro) 

14. VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 129  

Pryscilla Teixeira Duarte Cardoso (UNESA) 

 

PARTE 2 

 

INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA:  CORPOREIDADE E MOVIMENTO 

 

15. A PRÁTICA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO FÍSICA NA/COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA): DEVIRES EM TRÊS CIDADES BRASILEIRAS – 136  

Rosa Malena Carvalho (IEF/UFF-PPGEDU/FFP-UERJ), Jacqueline Cristina Jesus Martins 

(SME/SP / FEUSP), Joyce Mariana Alves Barros (NEI CAp UFRN) e Osvaldo Oliveira 

(SME/RJ-IEF/UFF - ELAC) 



16. ANÁLISE DA INTRODUÇÃO DO JIU JITSU EM ESCOLAS CARIOCAS POR MATRIZ 

SWOT, AVALIAÇÃO DE RISCOS E MELHORES PRÁTICAS – 170  

Luciano Jorge de Carvalho Junior (UERJ) 

17. CORPOREIDADE COMO POTÊNCIA CRIADORA DE INFÂNCIAS E JUVENTUDES: 

INSURGÊNCIAS ESCOLARES – 179  

Andreza Berti (CAp-UFRJ; ELAC/IEF-UFF), Cintia de Assis Ricardo da Silva (CPII; ELAC/IEF-

UFF), Lara Holmes (ELAC/IEF-UFF), Lucimar de Brito (SEEDUC-RJ; SEMED-Mesquita; 

ELAC/IEF-UFF) e Vera Lúcia Pereira Diniz (SME-RJ; ELAC/IEF-UFF) 

18. DANÇA NA ESCOLA: CONSTRUINDO POSSIBILIDADES NO ENSINO MÉDIO – 206  

Ana Paula Vasconcelos da Silva (IFMT campus Barra do Garças) 

19. EDUCAÇÃO FÍSICA CULTURAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 214  

Leonardo de Carvalho Duarte (UEFS / PPGE-FE-USP), Maísa Ferreirai (PPGEF-FEF-

UNICAMP), Marina Basques Masella (EMEI NELSON MANDELA) e Carolina Gitahy 

Hamburger (EMEI NELSON MANDELA) 

20. ESTRATÉGIAS DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NO CAMPO DAS HABILIDADES 

MOTORAS: UM ESTUDO DE CASO DE UM ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 

DO AUTISMO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 250  

Magda Fernandes de Carvalho (PPGECC/ UERJ/ FEBF) 

21. LAZER E BRINCADEIRAS POPULARES NA ESCOLA: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 

EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 258  

Raquel Firmino Magalhães Barbosa (CPII), Cintia de Assis Ricardo da Silva (CPII) e Kátia 

Regina Xavier da Silva (CPII) 

22. PROJETO DANÇANDO NA ESCOLA PARA NÃO DANÇAR NA VIDA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA – 267  

Fábio Narduchi (UFRJ), Alexandre de Jesus Pereira (UNISUAM) e Miriam Struchiner 

(UFRJ) 

23. TERCEIRA IDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR ON-LINE SOB A PERSPECTIVA DA 

LONGEVIDADE NA CONTEMPORANEIDADE – 274  

Mônica Campos Santos Mendes (UNIGRANRIO) 

 

 

 

 

 



PARTE 3 

 

DIDÁTICAS INSURGENTES E PROJETOS PEDAGÓGICOS NA INFÂNCIA: ESPECIFICIDADES 

E PRÁTICAS 

 

24. A CRIANÇA, O ESPAÇO E A RELAÇÃO COM A NATUREZA – 282  

Ana Lúcia Rodrigues da Silva (GITAKA (Unirio) / Escola Oga Mitá) e Cristiane Clemente 

Susano (GEPEP - CPII / Escola Oga Mitá) 

25. A JORNADA DE TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 289   

Fátima Alves Pereira (UNIRIO), Vera Lucia Santos Moura (UNIRIO) e Rosângela Cristina 

Rocha Passos Felix (UNIRIO) 

26. A MOTIVAÇÃO DO ALUNO PARA APRENDER E SUA RELAÇÃO COM AS PRÁTICAS 

PARENTAIS – 297  

Leonardo Giorno (PUC-Rio) 

27. A RELAÇÃO ENTRE ADULTOS E CRIANÇAS NO CURSO DE INGLÊS A PARTIR DE 

MARTIN BUBER – 306  

Natália Pinto Rebouças (PUC-Rio) 

28. “A UNIVERSIDADE É NOSSA!”: UM PROJETO DE ENSINO EM ESCOLA PÚBLICA – 314  

Mariana Melo Cavalcante (UFF), Vicente Habib Mattar Huet Machado (UFF), Cliveland 

Teles Fernandes (UFF) e Lucia Cavalieri (UFF) 

29. BRINCADEIRAS E PROJETOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS – 322  

Heloisa Josiele Santos Carreiro (UERJ/FFP), Maria Luisa Furlin Bampi (SENAI – UERJ/FFP) 

e Virginia Georg Schindhelm (UFF/INFES) 

30. EMOÇÕES NA SALA DE AULA: PRÁTICAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 329  

Daniely Andrade da Silva (Escola Municipal Dr João Gambetta Périssé) 

31. ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

ANALISANDO SUAS CONTRIBUIÇÕES – 336  

Elaine Maestre Polido de Araújo (Unespar), Luiz Felipe Marques  (Unespar) e Márcia 

Marlene Stentzler (Unespar) 

32. INFÂNCIA, TECNOLOGIA E A RESSIGNIFICAÇÃO DE TERRITÓRIOS: PROVOCAÇÕES 

INICIAIS PARA O CAMPO DA INFÂNCIA – 344  

Joana Carolina Colares de Lima (UERJ) e Thiago Luiz Alves dos Santos (PPFH-UERJ/CBNB)  

 



33. INTERDISCIPLINARIDADE NA PERSPECTIVA LÚDICA: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA 

DOCENTE – 350  

Elienae Genésia Corrêa Pereira (UERJ), Taís Conceição dos Santos (CEFET/RJ) e Laís 

Lemos Silva Novo Pinheiro (SME/SG e SME/RJ) 

34. MODOS DE PENSAR-SENTIR -VIVER AS PRODUÇÕES IMAGÉTICAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL – 382  

Jainê da Silva Santos Ribeiro (PPGEDUC- UNEB) 

35. NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: ESPAÇO E TEMPO INCLUSIVOS DE SER 

CRIANÇA – 390   

Ana Carolina Brandão Verissimo (PUCRS), Paloma Rodrigues Cardozo (PUCRS) e Renata 

Gastal Vieira (PUCRS) 

36. O BRINCAR NO COTIDIANO DE VIDA DA CRIANÇA: FAZERES E PRÁTICAS 

EDUCATIVAS NO DIÁLOGO COM A ESCOLA – 398  

Luana Zanotto (UFG), Anderson Bençal Indalécio (SME/Votuporanga), Fernando 

Donizete Alves (UFSCar), Natália da Silva de Oliveira (UFSCar) e Letícia Joia de Nois 

(UFSCar) 

37. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS: DAS 

CONCEPÇÕES ÀS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS – 430  

Naísa Afonso da Silva (SME Uberlândia – EMEI Professor Horlandi Violatti), Thaís 

Coutinho de Souza Silva (EMEI Francisco Bueno Monteiro), Luana Xavier Mendes (EMEI 

do Bairro Mansour) e Camila Rocha Cardoso (UFU/ UFCat) 

38. PRÁTICAS FAMILIARES, COMUNITÁRIAS E INSTITUCIONAIS DE EDUCAÇÃO E 

CUIDADO DAS CRIANÇAS DESDE O NASCIMENTO – 463  

Karina de Oliveira Santos Cordeiro (UFRB), Jéssica Andrade Silva (UFRB), Aline Maroto da 

Silveira (UFRB) e Indynawara Braz da Silva Pataxó (UFRB) 

39. PESQUISAS COM BEBÊS E CRIANÇAS EM ESCOLAS PÚBLICAS: FAZERES E PRÁTICAS 

EDUCATIVAS COTIDIANAS – 471  

Cristiane Pereira de Souza Francisco (Rede Escolar do Estado de São Paulo e UFSCar), 

Julia Ines Pinheiro Bolota Pimenta (UNIARA), Aline Sommerhalder (UFSCAR/PPGE) e 

Maria Elisa Nicolielo Gigioli (Prefeitura Municipal de Pederneiras/SP) 

40. PROGETTAZIONE - A ATUAÇÃO DAS CRIANÇAS E O PAPEL DOS PROFESSORES – 501  

Catia Alire Rodrigues Arend da Silva (UTP) e Ana Lucia de Araújo Claro (PUC/PR) 

 

 

 



PARTE 4 

 

JUVENTUDES, VIDA ADULTA, TRABALHO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

41. A EMERGÊNCIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DESTINADOS A PRODUÇÃO DOS 

SUJEITOS-JOVENS CONTEMPORÂNEOS NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO – 509  

Daniela Medeiros de Azevedo Prates (IFSul), Luciana Neves Loponte (IFSul), Rochele da 

Silva Santaiana (UERGS), Delci Klein (ISEI) e Rita Cristine Basso Soares Severo (UERGS) 

42. A TRÍADE JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO: DIALOGANDO COM JOVENS DO 

ENSINO MÉDIO E UNIVERSITÁRIOS – 539  

Naiara Gracia Tibola (UNIDAVI), Alexandre Vanzuita (IFC), Juliana Guerios (IFC) e Mateus 

Rodrigues da Cunha (IFC), Tânia Regina Raitz (UNIVALI), Camila Vial Fedozzi Moreira 

(UNIVALI) e Daiane Caetano Costa de Aquino (Rede Municipal de Itajaí-SC) 

43. A RELAÇÃO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO: A FORÇA MOTORA DAS REFORMAS DO 

ENSINO MÉDIO – 571  

Tatiana Ludmila Santos Brandão Muniz (UNIFESP) 

44. AÇÕES PARA JUVENTUDE NO ESTADO DO CEARÁ: PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

EDUCACIONAL E DIÁLOGOS SOCIOEMOCIONAIS – 579  

Hanuzia Pereira Ferreira (UECE) e Maria Alves de Melo (UECE) 

45. ANÁLISE E PERSPECTIVA SOBRE O CONCEITO DE FORMAÇÃO INTEGRAL E O PAPEL 

DO (A) PROFESSOR(A) – 587  

Adriana Pereira da Silva (USP/SP) 

46. COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA E OS JOVENS DA GERAÇÃO Z: A UTILIZAÇÃO DA 

COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA NO DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL E 

PROFISSIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO – 595  

Joel P. Farias Junior (Universidade Católica de Santos) 

47. DIÁLOGOS SOBRE JUVENTUDE E INSERÇÃO PROFISSIONAL NA 

CONTEMPORANEIDADE – 602  

Camila Vial Fedozzi Moreira (UNIVALI) e Ana Claúdia Delfini Capistrano de Oliveira 

(UNIVALI) 

48. EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E MOVIMENTO SINDICAL: UMA ARTICULAÇÃO 

NECESSÁRIA CONTRA O CAPITAL – 610  

Greyce Kelly Fernandes de Almeida (PPGEd-UFF) 

 



49. ENSINO DE FILOSOFIA NO PROEJA: FILOSOFIA-HISTÓRICA COMO AÇÃO ÉTICO-

POLÍTICA EM GRAMSCI – 618  

Eliesér Toretta Zen (IFES) 

50. ESTUDANTES E TRABALHADORES: OS DESAFIOS DO JOVEM NO ENSINO SUPERIOR 

BRASILEIRO – 627  

Elydiana de Souza Soares (IFCE) 

51. JUVENTUDE E TRABALHO: IMPLICAÇÕES SOBRE A GERAÇÃO NEM-NEM – 636  

Leilson Barros Oliveira (SEDUC/CE) e Zuleide Fernandes de Queiroz (URCA) 

52. PERCEPÇÃO DE JOVENS EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO IFC SOBRE 

ESCOLHA PROFISSIONAL E PROJETOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS FUTUROS – 644  

Márcia Rodezc (UNIVALI) e Tânia Regina Raitz (UNIVALI) 

53. POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO NO ESTADO DO CEARÁ – 652  

Francisca Viviane da Cruz Teixeira (FAC) e Francisca Camila Ciriaco (PMF) 

54. PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E SUAS 

RELAÇÕES COM O MUNDO DO TRABALHO: PASSADO E PRESENTE – 660  

Gilcilene de Oliveira Damasceno Barão (UERJ/CNPq), Márcia Spadetti Tuão da Costa 

(CEPEMHEd), Marcia Soares de Alvarenga (UERJ-FFP) e Leandro Sartori 

(UNICAMP/CAPES) 

55. PROJETO JOVENS LÍDERES MULTIPLICADORES – 687  

Shirlei Fabiana Silva (IFSC CÂMPUS GASPAR) 

56. “PROJETANDO VIDAS”: EXPECTATIVAS JUVENIS AO FIM DO ENSINO MÉDIO EM 

UMA ESCOLA PÚBLICA POTIGUAR – 696  

Jailma Nunes Viana de Oliveira (SEEC/RN)) 

57. TRABALHO, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS: FACES DA EDUCAÇÃO SOB A ÉGIDE 

DO CAPITAL – 704  

Célia Tanajura Machado (UNEB), Marlize Dressler (UFSM), Liliana Soares Ferreira (UFSM) 

e Rosemary Lopes Soares da Silva (SEC/BA) 

58. TRAJETÓRIAS E PROJETOS DE VIDA DE MULHERES DO CAMPO INSERIDAS NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NUMA ESCOLA MUNICIPAL DE GUANAMBI-BA – 

734  

Maria de Fátima Pereira Carvalho (UNEB) 

 

 



59. UMA EXPERIÊNCIA SOCIAL NA PRÁTICA DOCENTE DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 

REGULAR NOTURNO – 742  

Luciana de Morais Dutra (SEEDUC) e Giselle Faur de Castro Catarino 

(UERJ/UNIGRANRIO) 

 

PARTE 5 

 

INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA: DISCURSIVIDADES DE GÊNERO, CLASSE E 

RAÇA 

 

60. A QUESTÃO DA DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: OS DESAFIOS 

NO RECONHECIMENTO DA DIFERENÇA – 750  

Mariane Brito da Costa – UNESA 

61. AS DIFERENÇAS ÉTNICO-RACIAIS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA DOS 

ANOS INICIAIS: CONSIDERAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO 

DIDÁTICO – 757  

Vinícius de Luna Chagas Costa (UFRRJ) e Diomario da Silva Junior (UFRRJ) 

62. ALFABETIZAÇÃO E HETEROGENEIDADE: A DIVERSIDADE COMO PRINCÍPIO 

PEDAGÓGICO – 764  

Adriana Sandes Mota (UFBA) e Giovana Cristina Zen (UFBA) 

63. AFROAMAR E AFROAMAR-SE PELO BRINCAR DE LER E DE OUVIR HISTÓRIAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 771  

Roberta Guimarães Teixeira (SEMED/ Nilópolis) e Denise Cruz Candido Miranda de Souza 

(SEMED/ Nilópolis) 

64. CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS EM TEMPOS DE SILENCIAMENTO: ACOLHIMENTO A 

DIVERSIDADE EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INSURGENTES – 778  

Cláudia Reis dos Santos (CPII/CENI), Edmilson dos Santos Ferreira (UFRJ), Cristiane 

Suzart (UFRJ), Luiza Mandela Silva Soares (SME/RJ), Viviane Penha Prado dos Santos 

(SME/RJ), Carlos Souza Santa Brígida (SME/PCRJ, Joice Farias Daniel (UFRJ), Ana Carolina 

Monteiro (Colégio e Curso A4), Rozana Gomes de Abreu (UFRJ) e Wallace Benjamim 

Costa Amorim (SME/RJ) 

65. CONCEPÇÕES DE MASCULINIDADES EM UM GRUPO DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS – 

810  

Alessandra Maria Cardoso da Silva (FCLAR/ UNESP) 

 



66. EDUCAÇÃO INFANTIL: FORMAÇÃO DOCENTE, MATERIAL APOSTILADO E RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS – 818  

Julia de Souza Delibero Angelo (PUC-SP), Fernanda Kalil (PUC-SP e Prefeitura Municipal 

de São Paulo) e Moacir Silva de Castro (IFSP) 

67. INFÂNCIAS E SABERES DA SEXUALIDADE – 846  

Joice Farias Daniel (UFRJ) 

68. LITERATURA INFANTIL AFRO-BRASILEIRA NO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICOS RACIAIS NA INFÂNCIA – 854  

Marcela Morais Dal Fior (UFES/Ceunes) 

69. “ME EMPRESTA O LÁPIS COR DE PELE”? DISCUTINDO A 

AUTOREPRESENTATIVIDADE NA FORMAÇÃO DOS PEQUENOS – 861  

Roberta Dias de Sousa (PMN), Maria Martinha Barbosa Mendonça (FFP/UERJ), Mairce 

da Silva Araújo (FFP/UERJ) e Phellipe Patrizi Moreira (FFP/UERJ) 

70. PIBID NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

ANTIRRACISTAS – 869  

Luísa Andries (CPII), Julia Gabrielle Neves Peçanha (UNIRIO), Larissa Lopes (UNIRIO) e 

Stephani Oliveira Coelho (UNIRIO) 

71. SUJEITOS DIVERSOS NA INTERSECCIONALIDADE DE GÊNERO, CLASSE, RAÇA E 

GERAÇÃO: EXPERIÊNCIAS DE MULHERES – 877  

Maria de Fátima Pereira Carvalho (UNEB), Kleide Iraci Marques Silva (CEMTV) e Michele 

L. da S. Alves (FAE/UFMG) 

72. TRABALHANDO O CONTINENTE AFRICANO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POR UMA 

EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA – 908  

Luiza Mandela Silva Soares (SME/RJ) 

 

PARTE 6  

 

ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E EDUCAÇÃO NAS INFÂNCIAS E JUVENTUDES 

 

73. A LINGUAGEM TEATRAL COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA A 

DESNATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR – 914  

Maksin Oliveira (CAp-UFRJ) 

 



74. INDISCIPLINAS, CONFLITOS E JUDICIALIZAÇÃO NAS RELAÇÕES ENTRE A JUVENTUDE 

E A ESCOLA – 922  

Aline Silva Machado (PUC-Rio – EDEM), Pâmela Esteves (FFP-UERJ), Ingrid Gomes (PUC-

Rio) e Luana Magalhães (PUC-Rio) 

75. JUVENTUDES NEGRAS E VIOLÊNCIAS: PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA A 

VALORIZAÇÃO DA CULTURA NEGRA E SUPERAÇÃO DO RACISMO – 954  

Joanna de Ângelis Lima Roberto (UFRRJ/ SEEDUC), Jacqueline de Oliveira Duarte (FEBF –

UERJ/ PMSJM) e Julio Cesar Araujo dos Santos (UFRRJ/SEEDUC) 

76. PACIFICAÇÃO, VIOLÊNCIA E INFÂNCIA: O QUE AS CRIANÇAS DO MORRO DOS 

MACACOS DIZEM SOBRE ISSO? – 961  

Lorena de Oliveira Jardim Chaves (UFRRJ) 

77. PRATICANTES DE BULLYING E SUAS PERCEPÇÕES – 969  

Katarina Pereira dos Reis (SME/RJ), Telma Antunes Dantas Ferreira (SEEDUC/RJ), 

Pâmella Cristina Dias Xavier (PPGEB/ CAp-UERJ) e José Antonio Vianna (UERJ) 

78. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO: DA EDUCAÇÃO INFANTIL À UNIVERSIDADE 

– 978  

Alexandre Rodrigo Nishiwaki da Silva (UFSCar), Daniela Mara Gouvêa Bellini (UFSCar), 

Roseli Rodrigues de Mello (UFSCar), Rosimara Silva Correia (SME/São Carlos), Ernesto 

Ferreira Galli (SME/Barueri), Denise Bachega (Fundação CASA), Bruno Cortegozo 

Prezensky (UFSCar), Juliana Barboza Consoni (UFSCar/UNICAMP) e Everton Madaleno 

Batisteti (UFSCar/UNICAMP) 

 

PARTE 7 

 

INFÂNCIAS, JUVENTUDES, VIDA ADULTA E AS ESCREVIVÊNCIAS 

 

79. BIBLIOTECA POPULAR E EDUCAÇÃO BÁSICA: TRABALHO COLABORATIVO DE 

INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1008  

Fernanda Alves Lima Braga (FME/NITERÓI) 

80. DESIGUALDADES SOCIAIS, DIGNIDADE HUMANA E DIREITO À EDUCAÇÃO NAS 

PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES E EGRESSOS DO PROEJA – 1014  

Marcia Araújo Ribeiro Lima (Seduc-PE), Aline Cristina de Lima Dantas (UFLA) e Jupter 

Martins de Abreu Júnior (IFRJ) 

 



81. ESTRATÉGIAS PARA FOMENTAR A LEITURA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

– GÊNEROS DO DISCURSO E RODA DE LEITURA- PROMOVENDO ENCONTROS – 1048  

Angélica Carreira Bela Alves (UNIMES 

82. ESCREVIVENDO A LIBERDADE: LITERATURA, ESCRITA CRIATIVA E ADOLESCENTES 

EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE – 1056  

Jéssica Montuano Gonçalves Ramos Mattos (UFF) 

83. FORMAÇÃO DO LEITOR: LEITURAS INSURGENTES POR MEIO DOS ARTEFATOS 

TECNOLÓGICOS E CULTURAIS – 1064  

Claudia de Souza Flores Borburema (UERJ- FEBF) e Joyce Pereira Estani (SME-RJ) 

84. RODAS DE CONVERSA COMO ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: 

CONVERSANDO COM ADOLESCENTES EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO – 1072  

Érika Menezes de Jesus (FAETEC/RJ) 

 

PARTE 8 

 

O QUE FALAM CRIANÇAS E JOVENS: NARRATIVAS, CONCEPÇÕES E ESCUTA SENSÍVEL 

 

85. A ESCUTA-SENSÍVEL PARA TRANSCENDER METODOLOGIAS: RESPEITO À CRIANÇA E 

ÀS MANIFESTAÇÕES DO UNIVERSO INFANTIL – 1080  

Mariana Alonso López-López (GITAKA/UNIRIO) 

86. AFETIVIDADE E APRENDIZAGEM MATEMÁTICA: UM ESTUDO EM REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS POR CRIANÇAS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1087  

Patricia B.F.Peres (UNESA) 

87. A POLÍTICA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA PERCEPÇÃO DE 

PROFESSORES E CRIANÇAS – 1094  

Tânia Regina Lobato dos Santos (UEPA-SEDUC/PA), Kátia Maria dos Santos Dias 

(SEDUC/PA), Fernanda Regina Silva de Aviz (UEPA-SEMED-Tracuateua/PA) e Adelice 

Sueli Braga Delgado (UEPA/UFPA) 

88. CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA E DE CRIANÇA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1126  

Alessandra Santos (SME/RJ; UERJ), Mariana Zadminas (SME/RJ; UERJ) e Thais Barcelos 

(SME/RJ; ISERJ) 

 



89. ENTRE SABORES, CORES E AROMAS: A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMO 

EXPERIÊNCIA DA INFÂNCIA – 1133  

Camila da Silva Perrotta (CPII), Gabriela Barreto da Silva Scramingnon (UNIRIO), Liana 
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Findada a etapa da seleção dos trabalhos que integram o maior encontro de pesquisadores 

em torno da didática e da prática de ensino, nos cabe, nesse momento, a grata oportunidade de 

organizar o material do evento neste e-book que apresentamos aos leitores. Constituímos uma 

equipe de organizadores para esta publicação formada por professores da educação básica e do 

ensino superior. Esta formação trouxe ricas possibilidades para o presente material, na medida em 

que nos convida a pluralizar nossos olhares acerca da didática e da prática de ensino. Além disso, 

essa composição fortalece aquilo que concebemos como fundante na formação docente: a 

necessária articulação horizontalizada entre escola básica e universidade.  

Assim como nossa equipe de organizadores é plural, também vemos a pluralidade povoar o 

conteúdo desta publicação. O conjunto de autores em diferentes níveis de formação, atuando em 

diversos espaços, produzindo pesquisas com temáticas variadas, enriquece esta produção. Neste e-

book, os artigos tratam das dimensões da vida humana: infâncias, juventudes e vida adulta, que se 

apresentam em diversas abordagens teóricas, metodológicas e epistemológicas, enredando-se com 

os múltiplos e complexos saberes do campo da educação. Desta forma, apresentamos aqui 

produções que tratam de políticas públicas, perspectivas de futuro, desafios da imigração e do 

impacto da privação de liberdade, conflitos nas relações intergeracionais, dentre outros. Trata-se de 

um material denso que sistematiza pesquisas, relatos de experiência e/ou revisões de literatura, que 

indicam os caminhos desses campos na atualidade e que podem servir como estímulo e referência 

para a tessitura de novas pesquisas e práticas, diálogo com pesquisas e práticas já existentes e 

subsídio para a reflexão e elaboração de políticas públicas. Os 25 painéis e 91 pôsteres que 

compõem o Eixo 6 - Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na 

relação entre Infâncias, Juventudes e Vida Adulta do XX ENDIPE, foram organizados nessa obra 

em dez seções.  

A primeira, Infâncias, juventudes e vida adulta: experiências cotidianas e práticas 

pedagógicas discute as práxis e vivências pedagógicas que permeiam o dia a dia das escolas nos 

laboratórios, nas artes plásticas, na alfabetização, no ensino de ciências, por meio de metodologias 

insurgentes que retratam o que os autores apresentam como seus modos diversos e plurais de ser e 

fazer educação.  

A segunda sessão, Infâncias, Juventudes e vida adulta: Corporeidade e movimento 

destaca as dimensões do movimento e da corporeidade como potências criadoras em suas diferentes 

abordagens. Os artigos tratam dessas questões no âmbito das infâncias, juventudes e vida adulta, 

seja no campo da educação física, das artes, das brincadeiras como potencial expressão da formação 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 28 

humana. Os artigos retratam a corporeidade e o movimento como parte da cultura escolar e não 

relegada aos momentos de festividades e destacam a potencialidade dessas expressões para a 

desnaturalização das violências vividas por estudantes, como instrumento de autoexpressão, 

favorecendo o protagonismo de crianças, jovens e adultos na escola.  

Seguindo a perspectiva apresentada nas duas primeiras sessões destacamos a abordagem 

discutida na sessão que chamamos Didáticas insurgentes e projetos pedagógicos nas infâncias: 

especificidades e práticas, que reúne um grande número de artigos que tratam das concepções de 

infâncias e dos fazeres e práticas educativas cotidianas presentes nas escolas, nas práticas 

familiares,  comunitárias e institucionais. Temas como o lúdico, o brincar, a relação com a natureza, 

o cotidiano da educação infantil, o uso das tecnologias, a inclusão permeiam o cotidiano das 

práticas vivenciadas nas infâncias e que são retratadas nos artigos apresentados nesta sessão. 

A educação de jovens e adultos tem sua inserção neste e-book entremeada nas temáticas 

relativas ao cotidiano das práticas, na relação com o corpo em movimento, nas interseções entre 

gênero, classe e raça e nas violências diversas vividas pelas juventudes brasileiras. No entanto, a 

relação de jovens e adultos com o mundo do trabalho é onde essa modalidade de educação se 

apresenta com mais intensidade.  

Na sessão Juventudes, vida adulta, trabalho e educação profissional, a tríade juventude, 

educação e trabalho dialogam com as práxis desenvolvidas no ensino médio e superior, nas escolas 

do campo, expressas na educação profissional, presentes nas políticas públicas para juventude e nas 

reformas educacionais, especialmente, a do Ensino Médio. Destaque nessa sessão para a 

emergência de conhecer as perspectivas de jovens e adultos acerca da formação humana que deve 

permear as políticas públicas destinadas aos sujeitos da EJA. 

Na sessão seguinte, Infâncias, juventudes e vida adulta: discursividades de gênero, 

classe e raça, destacam-se artigos que discutem a representatividade dos muitos sujeitos da 

educação. Artigos que discutem práticas pedagógicas antirracistas, a diversidade de gênero e classe 

social e o silenciamento e a violência do racismo são entremeados com propostas de ações que 

envolvem uma discussão crítica e urgente sobre a interseccionalidade de gênero, classe e raça na 

educação. 

Os Estudos sobre violência e educação nas infâncias e juventudes se apresentam neste e-

book dialogando fortemente com a sessão anterior, especialmente por tratarem das violências 

marcadas pelas questões de raça, classe e gênero. Nesta sessão, os textos se propõem a enunciar 

práticas educativas que buscam a desnaturalização da violência por meio da valorização da cultura 
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negra, da superação do racismo, do machismo e de outras violências vividas por crianças, jovens e 

adultos, mas que afetam mais diretamente as crianças e jovens brasileiros, em sua maioria, negros, 

pobres e periféricos.  

Algumas dessas práticas são apresentadas na sessão intitulada Infâncias, Juventudes, vida 

adulta e as escrevivências, buscando tecer astúcias para fomentar a leitura e a escrita atravessadas 

pela cultura afro-brasileira e africana e dialogando com o conceito de “escrevivências”, proposto 

por Evaristo, ao denunciar que os personagens negros presentes na literatura hegemônica são de 

maneira recorrente representados de modo estereotipado e diferente nos valores e traços constantes 

dos demais personagens das mesmas narrativas. A escrevivência marcadamente carrega uma 

dimensão ética ao propiciar que o negro assuma o lugar de enunciação de um eu coletivo, de 

alguém que evoca, por meio de suas próprias narrativa e voz, a história de um “nós” compartilhado.  

A sessão sete deste e-book, que chamamos O que falam crianças e jovens: narrativas, 

concepções e escuta sensível nos convida  a problematizar a negação e a produção de inexistência 

das vozes infantis nas práticas e políticas destinadas às estes atores. Essa sessão apresenta artigos 

que têm como foco a escuta sensível de crianças e de jovens, que refletem e nos apresentam suas 

crenças, trajetórias escolares e as diversas manifestações do universo infanto-juvenil. O aprendizado 

da escuta, por professores, professoras e outros adultos, se dá numa prática pedagógica dialógica, 

tema da penúltima sessão desse e-book, Perspectivas plurais e dialógicas na prática docente.  

Finalizamos este prefácio dando destaque à última sessão denominada Políticas e produção 

acadêmica: infâncias, juventudes e vida adulta. A leitura dos textos nos aponta caminhos para 

compreender os sentidos das múltiplas dimensões da vida humana presentes nas infâncias, 

juventudes e vida adulta. Uma delas torna-se princípio neste e-book: não se faz política pública, 

nem pesquisa científica, sem a participação ativa e propositiva das pessoas que fazem educação, 

sejam elas bebês, crianças, jovens ou adultos, estudantes, professores, outros profissionais da 

educação. Sobre isso, é importante reafirmar nossa luta cotidiana pela educação pública, gratuita, 

com todos, de todos e para todos. 

Anelise Nascimento 

Luís Paulo Cruz Borges 

Patrícia Baroni  

Sandra Maciel de Almeida 

Wania Gonzalez 

(Organizadores) 
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INTRODUÇÃO 

O estudo em andamento tem como propósito investigar e analisar as práticas pedagógicas 

utilizadas no processo de ensino da leitura e escrita, no primeiro ano do Ensino Fundamental I. A 

questão norteadora da pesquisa pretende verificar a partir da implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, com o ingresso de crianças de seis anos de idade no 

Ensino Fundamental I, se as práticas de ensino da leitura e escrita estão fundamentadas na 

perspectiva de letramento.  

Como hipóteses de pesquisa considera-se que as práticas tradicionais de alfabetização com 

ênfase na aquisição da técnica mecânica de codificar e decodificar a língua escrita ainda se faz 

presente no ambiente escolar. E que a utilização de portadores de texto diferenciados e o 

desenvolvimento de atividades em que a criança se envolve em práticas sociais de leitura e escrita 

favorece o desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança.  

A pesquisa de abordagem qualitativa teve como metodologia de coleta de dados a entrevista 

não estruturada e a observação em sala de aula do primeiro ano do Ensino Fundamental I, de uma 

escola pública, localizada na zona leste da cidade de São Paulo/SP.  

A observação das práticas pedagógicas ocorreu no segundo semestre de 2019, duas vezes 

por semana, no período da tarde, com registro corrido das ocorrências indicando data, período de 

duração da atividade, descrição, materiais utilizados, explicação da professora; diálogo professora-

aluno; aluno-aluno.  

A sala de aula em que a pesquisa foi realizada tem como responsável, a professora Patrícia 

(nome fictício para preservar o anonimato da professora), formada em Pedagogia e Matemática e 

pós-graduada em Gestão Escolar e Formação Docente. Possui 15 anos de experiência na área da 

educação, atuando há sete anos na rede pública. A professora relata que escolheu trabalhar com o 

primeiro ano porque queria vivenciar na prática o processo de alfabetização e superar o desafio de 

alfabetizar, completando em 2019 quatro anos consecutivos trabalhando com essa faixa etária. O 

tempo dedicado ao planejamento de suas aulas é de aproximadamente 4 horas semanais, com base 

no currículo da cidade e o livro didático que já seguem os descritores da Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC. A turma é composta por 30 alunos, sendo 16 meninos e 14 meninas, com idade 

entre seis e sete anos. 

Segundo Vygotsky (2007) a escrita tem papel fundamental no desenvolvimento cultural da 

criança. No entanto, as práticas escolares estão centradas na forma mecânica de ler e o aprendizado 
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da escrita ocorre por meio de imposição dos professores, o que tende a relegar a linguagem viva a 

segundo plano. “Ensinam-se as crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, mas não se 

ensina a linguagem escrita” (p.125). 

Para o autor, o processo de desenvolvimento da linguagem escrita tem início com o gesto, 

definido como signo visual, de registro da escrita no ar. O vínculo de gestos e da linguagem escrita 

também se relaciona ao simbolismo no brinquedo, o uso de objetos como brinquedos simbólicos 

propiciam a execução de gestos representativos, isto é, os gestos comunicam e indicam significados 

para os objetos utilizados na brincadeira. O desenvolvimento subsequente é o de representação pelo 

desenho e, posteriormente a criança compreende a criação de sinais escritos como representação da 

fala, a transição entre o desenhar coisas para o desenho de palavras. Por fim, gradualmente ocorre a 

redução da compreensão da linguagem escrita através da linguagem falada, ou seja, a linguagem 

escrita atinge caráter de simbolismo direto.    

Nessa perspectiva, o autor, ressalta que no contexto pedagógico, o ensino da linguagem 

escrita deveria ser fundamentado no preparo e organização adequada de transição natural da 

atividade de desenhar coisas para o desenho da fala. Tem como premissa que o ensino da escrita 

deve considerar a capacidade das crianças de descobrir a função simbólica da escrita, de modo que 

a leitura e escrita sejam relevantes e necessárias, com significado e que o processo de ensino ocorra 

naturalmente. 

De acordo com o Ministério da Educação, o ingresso da criança a partir dos seis anos de 

idade no Ensino Fundamental tem como preocupação assegurar maior tempo para a alfabetização e 

letramento. E a resolução nº 4 de 2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

a Educação Básica, a respeito do Ensino Fundamental estabelece em seu art. 24, entre outros 

objetivos, o desenvolvimento da capacidade de aprender, considerando o domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo e o “foco central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros anos” 

(BRASIL, 2013, p. 70).    

Na perspectiva de Soares (2009, p. 47), “o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a 

ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se 

tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado”.  

Ressalta ainda, que se apropriar da escrita é diferente de aprender a ler e a escrever, pois 

aprender a ler e a escrever significa adquirir uma tecnologia: a de codificar em língua escrita e de 

decodificar a língua escrita; se apropriar da escrita é tornar a escrita própria, é assumi-la como sua 

propriedade.  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 33 

Para autora, um indivíduo alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever; diferente de um 

indivíduo letrado, que vive em estado de letramento, aquele que pratica a leitura e a escrita e faz uso 

social da mesma, respondendo adequadamente as suas demandas. 

Desse modo, precisamos entender o que é o letramento e como essas práticas devem ocorrer 

para que o indivíduo tenha melhor aproveitamento nesse processo de aprendizagem. 

O termo letramento designa o “estado ou condição de quem interage com diferentes 

portadores de leitura e de escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as 

diferentes funções que a leitura e a escrita desempenham na nossa vida” (SOARES, 2009, p. 44).    

Para a autora (2009), a escrita está profundamente incorporada à vida social, cultural, 

econômica e política da nossa sociedade. Desse modo, aprender a ler e escrever envolto em práticas 

significativas, relacionadas diretamente às diferentes práticas sociais em que a escrita está vinculada 

tem como propósito propiciar a compreensão da escrita como também permitir a atuação e 

exercício da cidadania.  

O professor alfabetizador deve atuar como mediador nesse processo de aquisição da 

linguagem escrita. Deve atuar de modo que a linguagem escrita tenha sentido para a criança.  

Para Vygotsky (2007) o processo de mediação ocorre quando se utiliza signos e 

instrumentos como estímulo para que o indivíduo avance em seus processos de desenvolvimento. 

“O uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento que se 

destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na 

cultura.” (p.34).  

É imprescindível que o professor saiba identificar os níveis de desenvolvimento da criança 

para saber o momento ideal que se deve abordar um novo conteúdo. Avaliar quando a criança 

necessita de ajuda e quando domina determinado conteúdo, proporcionando assim o avanço no 

aprendizado. Vygotsky (2007) define como nível de desenvolvimento real aquilo que a criança já 

consegue fazer sozinha e desenvolvimento potencial aquilo que a criança consegue fazer com o 

auxílio de um adulto ou de uma criança que domina aquele conhecimento e define como zona de 

desenvolvimento proximal o caminho que a criança percorre entre o nível de desenvolvimento real 

até o nível de desenvolvimento potencial. 

A zona de desenvolvimento proximal. Ela é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
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problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes (VYGOTSKY, 2007, p. 97). 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os dados apresentados integram a pesquisa de iniciação científica, são registros e análises de 

parte das observações realizadas no segundo semestre de 2019, que ocorreram duas vezes por 

semana, com duração de quatro horas aula. 

A primeira atividade envolveu a ampliação do vocabulário, com o ensino a partir da 

referência da família silábica, baseada na proposta do livro didático teve como objetivo a confecção 

de um livro de parlendas. Que já estava sendo elaborado em aulas anteriores, com diferentes 

parlendas. 

O tempo de duração da atividade foi de 1h30min, a aula teve início com o registro no quadro 

negro do cabeçalho com a data, dia da semana e a rotina a ser realizada, na seguinte sequência: livro 

de parlendas; Artes – Fábrica de Slime; lanche; Artes – Fábrica de Slime; campo e saída. E abaixo 

da rotina a professora escreveu a família silábica da letra P: PA- PE- PI- PO- PU- PÃO. 

A professora Patrícia entregou duas folhas impressas para cada aluno, a primeira 

apresentava uma parlenda a respeito do padeiro e a segunda com exercício. Ela fez a leitura da 

parlenda em voz alta e ao finalizar, de imediato questionou se os alunos lembravam que tipo de 

texto era aquele, alguns alunos responderam que se tratava de uma Parlenda. Confirmando o acerto, 

ela comunicou que se tratava da resposta referente à primeira questão da atividade, que deveria ser 

escrita no espaço destinado. Em seguida, pediu para que verificassem as rimas que apareciam ao 

longo do texto, o que foi feito de modo autônomo.  

Posteriormente, a professora realizou a leitura das perguntas do exercício, explicou como 

deveriam realizar a atividade e pediu que os alunos respondessem na folha, para depois colarem no 

livro. 

Constatou-se que apesar de demonstrarem compreensão de que tipo de texto se referia, isto 

é, parlenda, não houve interlocução no sentido de investigar a estratégia de definição da hipótese 

dos alunos, considerando que a inferência poderia estar relacionada somente a confecção do livro de 

parlendas e não ao entendimento do conceito. A professora não realizou questionamentos a respeito 

dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a profissão a que se referia o personagem da história, 

tampouco verificou a capacidade dos alunos na decodificação das palavras.  
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As atividades propostas no exercício tinham como objetivo a identificação de palavras e a 

escrita a partir da imagem, não avaliou a compreensão da Parlenda. Tendo sido feita a correção 

individual das folhas de exercício, os erros de escrita foram apontados na atividade, não ocorreu à 

explicação dos principais erros de escrita para análise e entendimento dos alunos.   

Finalizado o exercício, a professora explicou que fariam o ditado da letra P, que estaria 

relacionado com as palavras da parlenda. Entregou uma folha em branco e solicitou que 

escrevessem o título da atividade: Ditado letra P e enumerassem de um a seis para realização do 

ditado. Ela ditou repetidas vezes às palavras de forma corrida, sem pausar em cada sílaba. Não 

houve questionamentos dos alunos, a correção ortográfica foi realizada pela professora após a 

entrega de todos os alunos. No horário de sua aula vaga fez as correções e anotou os erros de letras 

ou palavras individualmente em cada livro, não retomando com a sala os erros mais frequentes. 

A entrega impressa da Parlenda possibilitou a visualização integral do texto, o que 

proporcionou que os alunos pudessem realizar diversas vezes a leitura. O questionamento sobre o 

tipo de texto evidenciou que a parlenda é um recurso pedagógico utilizado pela professora, já tendo 

sido abordado anteriormente para ensinar os aspectos da relação entre letra e som, com a 

constatação da assimilação dos alunos considerando a resposta correta. No entanto, o exercício 

proposto e o ditado não promoveram a apropriação do significado das palavras no contexto 

linguístico, à reflexão e análise da linguagem em uso. 

A segunda atividade envolveu a compreensão de texto e diferentes gêneros textuais, com a 

leitura do jornal JOCA - O único jornal para jovens e crianças. O acesso ao jornal é uma iniciativa 

da Diretoria Regional de Educação - DRE que encaminha para a escola os exemplares de jornais 

atualizados e deixa a disposição dos gestores e professores para utilização em atividades 

pedagógicas. O tempo de duração da atividade foi de 1h30min. 

A aula teve início com o registro no quadro negro do cabeçalho (data, dia da semana) e a 

rotina a ser realizada: leitura de jornal – JOCA; roda de conversa- reportagens; inglês; lanche; 

sondagens; brinquedos e saída. 

A professora apresentou aos alunos os destaques do jornal, como: reportagens, notícias, 

entretenimento, passatempos e curiosidades. Após a leitura do jornal, entregou um exemplar para 

cada aluno e deixou que folheassem a vontade. No segundo momento fez uma roda de conversa 

com os alunos apresentando brevemente as reportagens. Perguntando qual conteúdo do jornal os 

alunos mais gostaram; os alunos foram apontando, tendo como foco principal os desenhos. Após a 
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roda de conversa, ela pediu para os alunos desenharem em seus cadernos o que mais lhes 

interessou. 

Nessa proposta de atividade, a professora usou signos e o instrumento como mediação para 

apresentar a linguagem escrita; a diversidade do conteúdo do jornal e inseriu os alunos na prática 

social de leitura. No entanto, não verificou a compreensão dos alunos com o texto e os diferentes 

gêneros que ele apresenta. Poderia ter solicitado a escrita ao invés do desenho. Conforme Vygotsky 

(2007) o desenvolvimento da linguagem escrita nas crianças se dá pelo deslocamento do desenho de 

coisas para o desenho de palavras. 

CONCLUSÕES 

Estudar as práticas pedagógicas em relação ao processo de ensino da leitura e escrita no 

primeiro ano do Ensino Fundamental I teve como preocupação compreender se a criança que 

ingressa aos seis anos de idade tem assegurado maior tempo para alfabetização e letramento, 

conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

Os dados evidenciaram que as atividades de leitura não tinham como preocupação a 

compreensão do texto. No entanto, a professora apresentou alguns tipos de portadores de texto e de 

gêneros narrativos, como a confecção do livro de parlendas, a exploração do jornal, seu conteúdo, 

finalidade, imagens, entre outros dados.    

Confirmou-se em parte a hipótese da pesquisa, considerando que as práticas tradicionais 

com ênfase na aquisição da técnica mecânica de codificar a língua escrita, ainda estão presentes no 

ambiente escolar. Considerando que a utilização de portadores de texto como o jornal propicia o 

envolvimento das crianças em práticas sociais de leitura e escrita, não foi possível confirmar se a 

atividade ampliou o desenvolvimento linguístico dos alunos. 

A utilização de portadores de texto diferenciados e o desenvolvimento de atividades em que 

a criança se envolve em práticas sociais de leitura e escrita favorece o desenvolvimento cognitivo e 

linguístico da criança.  No entanto, a professora não utilizou as atividades de forma abrangente, não 

fez as devidas intervenções e correções, tornando a atividade pouco significativa. 

O resultado da pesquisa não é conclusivo, pois apresenta um entendimento inicial a respeito 

do problema de pesquisa.  
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Resumo 

A pesquisa em andamento tem como pretensão compreender se as práticas de ensino nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental estão fundamentadas na perspectiva de letramento. Tem como objetivos 
específicos: verificar quais portadores de texto e estratégias utilizados no processo de ensino da leitura e 
escrita; identificar as práticas pedagógicas baseadas no uso social da leitura e escrita; analisar as práticas 
dos professores no que se refere ao letramento. Os dados foram c xzoletados por meio da entrevista, 
para traçar o perfil da professora polivalente e a observação em sala de aula de outubro a dezembro de 
2019, para registro das práticas de ensino, especificamente no que se refere ao aprendizado da escrita. 
O campo empírico é uma escola pública, localizada na zona leste da cidade de São Paulo/SP. A análise 
dos dados se fundamentou no referencial teórico de Soares (2009) no conceito de letramento, que 
considera que a escrita está profundamente incorporada à vida social, cultural, econômica e política da 
nossa sociedade e Vygotsky (2007) no que se refere ao desenvolvimento da linguagem e o papel 
mediador do professor no processo de ensino. Constatou-se que as atividades de leitura desenvolvidas 
no período observado não tinham como preocupação a compreensão do texto; a professora realizou 
práticas pedagógicas de envolvimento das crianças no uso social da leitura e escrita, no entanto, não foi 
possível confirmar se a atividade ampliou o desenvolvimento linguístico dos alunos; as atividades não 
são aprofundadas com as devidas intervenções e correções para maior compreensão do conteúdo. 
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OLHO NO OLHO – QUE INFÂNCIAS A EXPERIÊNCIA TRAZ PARA O DIÁLOGO? 

“Um dia uma criança me parou 

lhou-me nos meus olhos a sorrir 

Caneta e papel na sua mão 

Tarefa escolar para cumprir 

E perguntou no meio de um sorriso 

O que é preciso para ser feliz? [...]” 

(Padre Zezinho) 

Um dia, estávamos todos na roda, menos ele. Ele andava de lá pra cá, de cá pra lá. Por que 

não sentava? Apresento minha preocupação. As crianças me olham e logo me põem a par da 

situação “ele é especial!”. Fico olhando pra ele e retorno minha atenção para os que estão ali, na 

roda, sentados, comigo... “e vocês não são?” Questiono-os. Um dos meninos quer saber o que é 

especial. E pergunta. Pronto. A aula foi deslocada...entramos em experiência de pensamento 

estamos em diálogo inventivo. Começam a argumentar com a pergunta. Uns afirmavam o que seria 

especial. “Especial é ser alguém que não presta atenção, não aprende” – diz uma. O outro responde 

que não é isso. “É alguém que precisa de outra atenção”. Alguém completa... “e de cuidados”. 

Olham um para o outro. Silêncio. Volto a perguntar: “e quem não presta atenção aprende?” Alguém 

cheio de certezas afirma: “qualquer um que não preste atenção não aprende”.  Volto a questionar: 

“de que atenção estamos falando?”. “Daquela de parar e olhar e ouvir e pensar e fazer as coisas... 

ler e escrever, você sabe!” - afirma um menino. 

Foi isso. Naquela hora eu parei, olhei e o que vi foi alguém, um menino, e ao dar atenção a 

ele comecei a pensar o que fazer... eu precisava aprender. Aprender com ele... dele...com 

eles...deles.  

Quem são eles? Crianças de 06 anos, que estão no primeiro ano do ensino fundamental da 

educação básica. Quem é ele? Um menino de mesma idade. Que se expõe em movimentos 

repetitivos. Que não se limita à roda de conversa, mas que vez ou outra vem e de pé nos vê, do alto 

de seu olhar atencioso. Para, olha e ouve. 

O que ele pensa? Como ele faz as coisas? Ele já lê e escreve. Descobrimos que tem 

verdadeira paixão pela leitura. Todo tipo, o tempo todo e aí, só aí seus movimentos são 

interrompidos. Ele é todo atenção aos mundos que se apresentam na literatura. 

Continuamos nossos encontros. Experiências de pensamentos. Sempre o convidamos... há 

sempre um, dois, três colegas a chamá-lo. Eu estou por ali também e até onde ele me permite eu 

chego... devagar, um dia por vez.  
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E foi assim, que num determinado tempo – o dele – quando nos sentávamos em roda ele 

veio, avançou pelo meio, apontou em minha direção e disse que ficaria ali. Não pude responder... 

Em silêncio, eu e ele, vimos sem acreditar ele se aninhar entre as minhas pernas, no espaço de um 

colo e, mexendo os dedos, apertando-os, ficou ali parado.... Olhando, ouvindo e, quando todos 

dialogavam sobre o que era preciso para dialogar na roda, ele mexe em mim e, baixinho, pede um 

papel e a minha caneta colorida. Prontamente o atendo e, em seguida, se organizando para uma 

escrita, retorna pra mim e diz: precisa disso – “NÃO SER UM BOBO”! (Ver anexo: imagem 1). 

Leio em voz alta... e pergunto: “mas, como é isso?” Uma colega prontamente diz que é não 

fazer bobeira. Outra explica que as crianças são bobas. Ele, tapando os olhos diz que “não, criança é 

criança. Na roda não pode ser bobo”. Os outros continuam o diálogo tentando entender o que ele 

queria com aquela provocação até que chegam ao pensamento de que a criança na roda de diálogo – 

em experiência de pensamento – precisa dar atenção uns aos outros e quem está fazendo outra coisa 

está fora do que vem a ser uma criança para e naquele espaço. 

Ser uma infância em experiência de pensamento, exposta ao diálogo investigativo, é estar 

aberto ao pensar de outros e ao seu próprio pensar; é dar atenção à voz do outro e à sua própria voz, 

e nessas o emergir da novidade, da inventividade que os sons e os movimentos da experiência 

proporcionam e, esta disposição requer uma presença presente. Não pode ser um bobo nos apontam 

as crianças que, ao reunirem-se para pensar o que lhes é urgente, o fazem compreendendo que uma 

experiência é imprevisível, irrepetível. Não ser um bobo configura para nós, os sujeitos escolares 

desta experiência, uma abertura ao nosso pensar, pelo qual, como nos diz Kohan (2000), provamos 

e ensaiamos com ele, e procuramos pensar e levar o pensar a sério, deixando pensar aos outros e a 

nós no exercício de romper com o previsível, repetível. 

Há dias que ele, a criança da experiência, só quer ler; outros que se movimenta de lá pra cá, 

em todos esses dias ele tem a nossa atenção – minha e das crianças – mas, são nos encontros que ele 

para, olha e aponta o espaço de um colo na roda que uma outra atenção é evocada...a das crianças, a 

minha, a da auxiliar de sala e a dele. Uma atenção ao pensamento filosófico que nasce da potência 

do encontro de seus pensamentos com os pensamentos dos outros. 

INFÂNCIAS EXPERIÊNCIA DIÁLOGO – EM QUE TEMPOS OS CONJUGAMOS? 

Uma criança de seis anos é a representação de qual temporalidade? Eles tinham seis anos 

quando se desenrolou o que relatamos, o que nos remete ao tempo chrónos – tempo que é a soma do 

passado, presente e futuro, tempo sucessivo, conforme Kohan (2004). Chamemos a criança nessa 
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experiência o menino de chrónos, cuja infância em Piaget se define numa perspectiva linear, cuja 

fase chamada estágio pré-operatório se caracteriza pelos porquês e pelas relações significativas de 

seu estar no mundo. A referida fase se compõe por realismo, artificialismo e animismo 

característicos do nomeado tempo egocêntrico que, desestruturado, vai se desequilibrando em 

acomodações e assimilações até alcançar a heteronomia, como nos esclarece Bock (2008). 

Cada etapa de desenvolvimento, conforme as experiências de Piaget, são superadas pelas 

transformações biológicas e movimentos sem necessariamente romper com a que lhe antecede, o 

que nos leva a entender que “o desenvolvimento mental da criança surge, em síntese, como 

sucessão de três grandes construções, cada uma das quais prolonga a anterior” (PIAGET & 

INHELDER, 1966/1994, p. 129). Tal entendimento nos remete à infância como primeira etapa do 

desenvolvimento humano e, para o teórico em questão, também a primeira do desenvolvimento 

psicológico. 

No entanto, conforme a experiência vivenciada, passamos a indagar: os números de anos 

cronologicamente contados dão conta de significar a criança que se apresenta? Essa criança de seis 

anos... o sujeito da e na roda, em diálogo com os outros, com ele mesmo? O menino de chrónos é o 

Humano como feixe de relações, cujas funções psicológicas se constituem nas estruturas sociais nas 

quais está imerso. Sujeito ativo, que acolhe em seus processos de socialização o aprender e o 

desenvolver transformado em suas relações coletivas, sociais, segundo Vigotsky (2001). Para o 

psicólogo a criança é um sujeito que é e está sendo no mundo, que age, interage e, nesse 

movimento, deixa suas marcas, suas impressões no mundo, nas relações que nele se desenvolvem, 

nos espaços e nos outros. Essa criança que se configura na pergunta “Quem é o homem? [...] é a 

personalidade social = o conjunto das relações sociais, encarnados no indivíduo (funções 

psicológicas, construídas pela estrutura social)” (VIGOTSKY, 2000. p.23). 

As configurações de infância que nos apresenta Kohan (2011) vêm desde Platão, para quem 

a infância se caracteriza como lugar de intervenção política, com alguns traços que ainda hoje 

modelam os fazeres-saberes para e com a infância. O primeiro traço é o de possibilidade, a 

responsabilidade de ser a projeção do adulto, de nascer para ser qualquer coisa plasmada sobre ela a 

partir dos desejos e modelos do mundo que a recebe. A seguir, a infância é um tempo de 

inferioridade, considerada frágil, sem força e poder, débil, fora de lugar; sem voz (infans), a criança 

tida como inferior em relação ao homem adulto. Outro traço está na superfluidade, no sentido de 

sua não utilidade, na desvalorização de sua presença, de seu ser-fazer na sociedade, portanto, como 
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o que não precisa ser pensada. Por fim, como último traço, a infância é material da política, seu 

objeto e instrumento, sobretudo através da educação. 

Diferente dessa concepção de infância como primeira etapa da vida Kohan (2004) nos 

convida a pensá-la outra, como intensidade de uma vida, do tempo, dos destinos. A força infantil 

como movimento intenso de um tempo de invenções, de inícios. Uma é a infância cronológica e 

essa a dos acontecimentos. As duas convivem. Criança tempo, criança devir.  

Kohan (2011, 2004) nos convida a pensar a infância como um acontecimento que 

interrompe a história, criando uma novidade, um novo início. Minoritária, diz o filósofo. Potência 

não quantificável, não agrupável, sem modelo, sempre em processo, é uma infância nômade, que 

foge ao controle da pretensão unificadora, totalizadora, uma força de resistência aos modelos 

impostos na escola (por ela nomeadas criança disciplina, criança problema, criança autista...). 

Assim, quando voltamos aos acontecimentos de nossa experiência a criança de seis anos, 

dialogando na roda, nos apresenta os gestos intensos das interações de um aprender e ensinar ativo, 

criativo, inventivo nos quais a criança não está numa fase pré ou pós alguma coisa, mas é criança 

inventando uma outra infância e nos permitindo outros começos. 

Um dia... todos os dias uma criança me para. Uma criança no tempo cronológico, uma 

criança em interações sociais, culturais, históricas – sujeito de ações, interações, relações 

constitutivas -, uma criança da e na infância que olha em meus olhos e bem no meio de um sorriso 

(o dela, o meu, o das infâncias que se encontram) me faz perguntar o que é preciso para ser...? 

Infância invenção, infância nascimentos, inícios, novidades... O que é preciso para ser?... Como na 

canção epígrafe deste texto, uma criança nos para e começam outras infâncias... 

A INFÂNCIA DESTA ESCRITA – LINHAS DE FUGA DA CRIANÇA EM APRENDIZADO? 

De criança pra criança se desdobra este diálogo. Da criança que é, daquela que foi, dos 

encontros e desencontros que as relações criançoneiras remetem, dos afetos e dos efeitos. Nas 

infâncias se compõem o registro dessas palavras.  

O diálogo que aqui propomos se desenrolará por vezes antagônico, outras interpretado como 

contraditório. Certo é que em uma experiência de pensamento não dialogamos apenas com os 

amigos mas, e principalmente, com aqueles que, mesmo contrários às ideias inicialmente 

apresentadas, nos desafiam a compor, encontrar outra razão para a lógica constitutiva do 

desenvolvimento da criança no encontro das infâncias, na intensidade do tempoinfância. 
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Admitir a infância no caso desta escrita é apresentar uma síntese dos conhecimentos que se 

desenvolveram nos exercícios de leituras, fichamentos e discussões bibliográficas relacionando-os 

aos conceitos de infância, das infâncias que estão em experiência de pensamento no cotidiano de 

uma filosofia com crianças na Rede de ensino municipal em São Mateus.  

Que infância nos apontam os tempos de permanência em fases/estágios que, se bem 

estimulados, remeterão à formação cognitiva de um sujeito? Quão interessante é a infância dos 

processos de construção sociocultural dos sujeitos, de sua linguagem, de seu pensamento? Chrónos 

e devir. Quando falamos de infância de quem estamos falando? 

Com o objetivo de discutir os sentidos de infância nos apercebemos a destacar os tempos em 

que está emersa. A infância como um movimento do tempo, que em Piaget é a criança do chrónos, 

percebida em suas fases, seus estágios de desenvolvimento, sendo desestruturada para assimilar e 

acomodar o que virá a ser, mediante saberes adquiridos e que a tornará um sujeito de 

conhecimentos. Ou ainda, (ou seria e ainda?) aquela infância que é exposta a um processo de 

socialização e pela vivência da cultura e história na qual está inserida vai se constituindo sujeito de 

linguagem e pensamento pelos significados que as interações vão proporcionando, se pensarmos 

com e em Vygotsky. 

Cabe observar que não estudamos as características de cada estágio do desenvolvimento 

intelectual em Piaget, antes nos debruçamos a compreender o conceito de infância que ele apresenta 

sem emitir juízo de valor sobre sua pesquisa. Tampouco nos aprofundamos nos conceitos de 

linguagem, imaginação, emoção e brincar no exercício de entender a criança como sujeito histórico-

social em Vygotsky. Nossa pretensão? Apresentar uma possibilidade de infância nas inventividades 

de uma experiência de pensamento. 

Para tal, passamos a pensar os sujeitos escolares – crianças e adultos – que habitam a escola 

num exercício de deslocamento da infância como inícios, experiência de nascimentos, invenções, 

tempo-espaço de linguagem, pensamento para além do sistematizado, acontecimento, intensidade. 

EM INFÂNCIAS – UM CONVITE 

Pensar os sujeitos escolares nas perspectivas da infância/criança que se apresentam no cerne 

da instituição de ensino é um dar atenção à escola, ouvi-la nas vozes das infâncias que a tornam 

uma outra coisa, uma novidade. Pensar a intensidade dos movimentos instituídos pelas e para além 
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das ciências, pelas pedagogias, pelas psicologias dando atenção aos sons e ao silêncio da criança 

que nos apresenta a infância, a intensidade do ser e, que nesses movimentos, nos desloca. 

A criança que, ao ser uma fase, uma etapa da vida humana é ainda um sujeito de interações, 

de relações dialógicas em que pensamento e linguagem o significam na intensidade dos inícios, dos 

nascimentos. Fase em que a vida, a aprendizagem, o ensinar são uma novidade e no nesta a 

possibilidade de resistir as formas, aos modelos, nos expondo ao mundo que nos é apresentado, 

oportunizando-nos a possibilidade de aprender dele, nele, com ele o que nele, dele nos afetar, nos 

acontecer. Essa criança/infância da e na experiência, em movimento dialógico, intenso, de 

acontecimentos. Essa que investiga, se investiga nas aulas de filosofia para e com crianças em São 

Mateus.  

“Não ser um bobo” é se expor a uma infância percurso, um tempo com/além do biológico, 

do social, do cultural, do histórico... Infância da experiência, do pensamento como um espaçotempo 

da invenção, do acontecimento, dos encontros e achados de uma outra coisa do que está instituído. 

É deixar pensar e pensar-se aprendendo e ensinando. 
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ANEXOS 

Figura 1. “Não ser um bobo” 

 

Resumo 

A experiência de pensamento nas aulas de filosofia com crianças da rede de ensino municipal em São 
Mateus, ES tem nos convidado a pensar os sujeitos escolares – crianças e adultos – que, ao habitar a 
escola, a deslocam, se deslocam, nos deslocam como professores e aprendizes de pesquisadores. Este 
texto intenciona discutir os sentidos de infância levando em consideração os tempos na qual ela está 
imersa. É o registro de uma experiência de pensamento com as infâncias da e na escola pública. É uma 
expressão dos afetos que um encontro entre habitantes pequenos da escola, em diálogo investigativo, 
pode proporcionar, vivenciar, experienciar e os efeitos desses afetos nas relações do aprender e ensinar. 
Aponta para a instituição de educação infantil como um espaço-tempo onde, inicialmente, Piaget e 
Vygotsky nos remetem às configurações de crianças que em desenvolvimento habitam o escolar e 
influenciam na sistematização de práticas pedagógicas. Em meio as essas ideias de desenvolvimento 
biológico e histórico-cultural da infância, Kohan nos convoca, provoca-nos a pensar as infâncias sob 
outra perspectiva, um outro ponto de vista, que rompe com os limites instituídos para uma infância na 
potência, como um percurso, uma invenção, mais que uma fase da vida humana que se encerra com a 
adultice. O que nos interessa aqui é o que escapa ao instituído pelas ciências e pelos conceitos 
linguísticos e socioculturais na voz e experiências da e com as infâncias no cotidiano escolar, na roda de 
diálogo, em experiência de pensamento, e que afeta nossos fazeres-saberes, a isto damos atenção, 
sempre... em diálogo. 

Palavras-chave: Experiência de Pensamento; Crianças; Infâncias; Aprender e Ensinar. 
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INTRODUÇÃO 

A presente comunicação busca tecer algumas considerações acerca de diálogos filosóficos 

com turmas do ensino médio através da disciplina de Filosofia ministrada no anexo de uma escola 

pública-estadual presente em um território rural no município de Juazeiro – BA. Inicialmente 

podemos considerar que o diálogo filosófico é conduzido desde os primórdios da Filosofia. 

Sócrates, por exemplo, era conhecido por seu método – maiêutica socrática – que tinha o intuito de 

levar a reflexão dos jovens atenienses na busca de descobrir a verdade (ARANHA; MARTINS, 

2016).  

Ensinar Filosofia no ensino médio é ir direcionando a aplicabilidade dessa disciplina, tendo 

como aporte suas raízes profundas, fazendo valer reflexões atuais e fundamentando-as a partir de 

filósofos que marcam a história do pensamento. A Lei nº 9.394, conhecida como as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, recomenda que o educando tenha formação pautada na ética, 

autonomia intelectual e pensamento crítico. Na Lei de n° 11.684/2008, que estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional para Inclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia no ensino 

médio como obrigatórias, sinaliza para que os conhecimentos de tais disciplinas contribuam no 

exercício da cidadania, não somente tomando o caráter de conhecimento conteudista, mas 

entendendo que a formação para cidadania seja problematizadora e argumentativa, habilidades 

próprias da Filosofia (BRASIL, 1996; 2008).  

Na inserção docente nesta escola presente num território rural, ministrando a disciplina de 

Filosofia no ensino médio, depara-se com diversos processos tensos na prática, dentre elas podem-

se pontuar: o currículo elaborado para a escola da cidade, a baixa qualidade de leitura e escrita 

especialmente dos estudantes do noturno, o ambiente desconfortável por conta das altas 

temperaturas climáticas na maior parte do ano e pela falta de infraestrutura mínima para o 

funcionamento da escola, as distâncias entre as comunidades e a escola, assim como professores da 

cidade para vivenciar a prática no interior.  

A prática docente em Filosofia com turmas do ensino médio em território rural de Juazeiro – 

BA, mostra que é preciso ousar e oportunizar que os estudantes se permitam viver a curiosidade e o 

prazer em estar na escola, reconstruindo suas histórias, conhecendo mais e sendo protagonistas de 

suas aprendizagens (SOUSA, 2018). Mesmo com todas essas dificuldades na experiência docente 

vivenciada nessa escola em território rural, ainda assim se vê beleza. Pois, com o compromisso de 

professores e de uma comunidade escolar aberta a aprender, conseguiu-se construir meios coletivos, 
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valorizando os saberes das comunidades, envolvendo o senso comum e a ciência, rompendo com 

uma educação imposta a outra realidade e mobilizando através do diálogo a buscas de 

conhecimentos e consequentemente a construção de projetos de futuro.  

Para o exercício da prática reflexiva aqui apresentada, a formação continuada teve sua 

grande importância. Os registros referentes à prática docente em território rural foram despertados 

através de uma disciplina vivenciada através do Programa de Pós Graduação em Formação de 

Professores e Práticas Interdisciplinares da Universidade de Pernambuco, intitulada O professor 

reflexivo e epistemologia da prática, ministrada por um dos autores deste relato de experiência. Tal 

disciplina tinha como intuito pensar na formação docente enquanto prática-reflexiva, em que o 

próprio docente tenha condições de alinhar e realinhar seus fazeres e saberes, transformando e 

sendo transformado.  Segundo Schön (2000) o professor reflexivo carrega a reflexão crítica e 

intencional que brota da prática, que em sua atividade profissional vivencia as incertezas, sendo a 

todo momento instigado a buscar soluções inesperadas que possam levar os alunos a pensar.  

Como aporte teórico, este escrito se embasa nas reflexões sobre o professor reflexivo 

segundo Schön (2000), acerca de diálogo segundo Freire (2015) e sobre experiência a partir de 

Bondía (2017).  

DIÁLOGO E EXPERIÊNCIA – COMPREENSÃO DE DUAS FACES DA PRÁTICA DOCENTE 

REFLEXIVA 

Pela reflexão da experiência, o docente tem condição de avaliar e transformar sua prática. 

Schön (2000) pontua que o professor que reflete sua prática demonstra em sua ação docente, meios 

que contribuam para aprendizagem dos alunos, conhecendo-os e contribuindo para que suas 

dificuldades sejam sanadas e se fazendo presente.  

Ao vivenciar a reflexão, o professor se faz pesquisador de sua própria prática, de modo a 

investigar suas ações, buscando se aperfeiçoar através de leituras e análise de suas observações. O 

professor reflexivo entende que precisa estar em constante busca por aprimorar o estado 

profissional e, consequentemente, melhorar o pessoal, já que não se tem condições de multifacetar 

um mesmo indivíduo diante de suas ações no mundo.  

A prática reflexiva carrega em si as experiências, sendo que em sua fala o professor 

apresenta um pouco de si aos alunos, assim como os alunos com o ambiente instituído de confiança 

deixam-se conhecer pelo docente. Desse modo, registrar as experiências move o professor a refletir 

sobre sua prática, avaliando-se, conhecendo outras metodologias de ensino, pensando sobre outros 
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modos de facilitar a aprendizagem, não ficando somente no que está sinalizado nos materiais 

didáticos, mas agregando a vida e os valores dos alunos ao processo de ensino-aprendizagem. 

Para alcançar a reflexão é necessário que os métodos escolhidos contribuam sobre o olhar do 

que mudar e como mudar. Freire (2015) nos indica que o diálogo leva o educando ao exercício da 

autonomia, em que transpõe as paredes da sala de aula para pensar sobre seu cotidiano, as 

problemáticas da atualidade, além das contribuições sociais que cada um pode executar na ação 

junto à realidade envolvida.  

Bondía (2017), ao falar do sujeito da experiência, configura-o como território de passagem, 

como alguém sensível que se afeta de algum modo com o que vive, inscrevendo marcas e deixando 

vestígios para com aqueles que experienciam os acontecimentos. O professor reflexivo é aquele que 

se deixa atravessar pela experiência, dando abertura ao diálogo, fascinando e afetando a quem está 

ao seu redor, mobilizando para aprendizagem até então pensada como inatingível e dando sentido 

ao que antes era sem-sentido.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este escrito consiste em um relato de experiência, de abordagem qualitativa descritiva, que 

descreve práticas dialógicas com estudantes do ensino médio de uma escola pública-estadual, 

presente em território rural no município de Juazeiro – BA, através da disciplina de Filosofia. Para 

tanto, utilizou-se de meios descritivos registrados no diário reflexivo da prática docente e o caderno 

de planejamento da professora de Filosofia.  

Como expõe Larossa (2002), indicando que a experiência é aquilo que nos passa, algo que 

acontece, nos toca, nos forma e nos transforma. Na abordagem qualitativa, o pesquisador 

compreende e interpreta os eventos, percebendo crenças, valores e significados. A pesquisa 

descritiva indica as características do fenômeno que se está investigando, propiciando nova visão da 

realidade (MINAYO, 2004).   

A escola em que fora vivenciada a prática dialógica em Filosofia fica em território rural 

acerca de 60 km da cidade de Juazeiro – BA. Os dados foram coletados entre os meses de fevereiro 

a dezembro de 2018 em três turmas do ensino médio, sendo no turno vespertino. Ao todo fizeram 

parte dessas turmas 80 alunos, com idade entre 14 a 20 anos. No estado da Bahia, o espaço de aulas 

destinado à disciplina de Filosofia é subdividido da seguinte forma: uma aula no 1º ano, duas aulas 

no 2º ano e duas aulas no 3º ano. O currículo da disciplina de Filosofia é organizado segundo os 
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marcos históricos da origem da Filosofia até a pós-modernidade, subdivididas nas três séries do 

ensino médio (BAHIA, 2015).  

Para análise das informações seguiu-se a orientação metodológica de análise de conteúdo de 

Bardin (2010), tendo como fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados - a 

inferência e a interpretação. Na pré-análise realizou-se as leituras dos diários reflexivos da 

experiência. Após trechos mais pertinentes que se referiram as práticas de diálogos filosóficos 

foram organizados em categorias. Por fim, as categorias foram analisadas realizando assim a 

discussão da experiência, a partir do aporte teórico. 

AS FACETAS DE DIÁLOGOS FILOSÓFICOS EM ESCOLA DE TERRITÓRIO RURAL 

Os resultados são apresentados a partir de duas categorias: 1) A reflexão da prática de 

diálogo em Filosofia e 2) As revelações de experiências por intermédio dos diálogos filosóficos.  

1. A reflexão da prática de diálogo em Filosofia  

No início de cada aula era realizada uma pergunta que nortearia toda a prática dialógica, 

sobre o que era a vida, a morte, a existência, a verdade, o pensamento, o conhecimento, a razão, a 

emoção, a liberdade, a linguagem, o amor, o corpo, a política, a ética, a moral, a arte, o belo e a 

ciência. A princípio, havia determinados impactos que mobilizavam os educandos de modo a 

dizerem que tinham vergonha de falar o que achavam. Com o espaço de confiança tal barreira foi 

vencida, sendo o diálogo a grande potência de busca de conhecimento em Filosofia, indagando-se e 

tendo espaço para a autonomia do pensar.  

Em uma das aulas referente as origens da Filosofia, ao discutir sobre pensadores clássicos 

como Sócrates, Platão e Aristóteles, muitos dos educandos questionavam sobre para quê mesmo 

estudar Filosofia e tais pensadores se consideravam que nunca iriam “sair da roça”. O caminho 

escolhido a partir de tais questionamentos foi de cada vez mais aproximar a experiência da vida 

com as contribuições do conhecimento filosófico. Além de os colocar como sujeitos de suas 

aprendizagens, como afirma Freire (2015) que os saberes trazidos pelos educandos tenham sua 

importância no fortalecimento da prática.  

Observou-se que antes mesmo de apresentar novos conhecimentos era necessário conhecer 

sobre como viviam e pensavam os educandos dessa escola. Para tanto, descobriu-se muitas 

aprendizagens gestadas no chão das comunidades presentes no território que eram apresentadas em 

meio aos diálogos em sala de aula, dando continuidade em outros espaços da escola.  
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Em uma aula referente a aspectos quanto ao trabalho, os educandos indicaram que o jovem 

presente no campo inicia as ações de trabalho bem mais cedo do que os presentes na cidade. 

Interpelando nessa análise concebida por meio do diálogo, os educandos mostraram que as 

condições econômicas de suas famílias o levam a necessitar estar nas atividades relacionadas a 

atividades relacionadas a lavoura e pecuária.  

Os diálogos nas aulas de Filosofia indicaram o protagonismo do jovem em seus processos de 

aprendizagens e afirmar a importância dos conhecimentos trazidos da vida para a sala de aula. Por 

meio de um olhar apurado, as experiências puderam ser reveladas fortalecendo e refazendo 

conhecimentos que dessem condições de intervir, falar decidir tanto dos educandos quanto da 

professora- facilitadora da aprendizagem. 

2. As revelações de experiências por intermédio dos diálogos filosóficos  

Na prática docente em Filosofia vivenciada na escola do campo, os registros reflexivos 

indicam que muito mais se aprendeu do que se ensinou e na prática do ensinar, os educandos 

mostravam que caminhos gostariam de construir em seus processos de aprendizagens. No relato 

sobre as aulas referentes ao dogmatismo e ceticismo, a professora, apresentando a sua avaliação 

desse momento disse: “ao discutir sobre os elementos referentes ao dogmatismo e ceticismo, os 

estudantes mostraram que por conta dos valores de suas famílias, ir contra seria como renegar sua 

origens”. A partir das interpelações os educandos foram compreendendo que aos poucos 

precisavam pensar por si mesmos, sem precisarem de que seus pais respondessem por eles e que 

pudessem pensar criticamente sobre a realidade em que se encontravam inseridos.  

Na discussão acerca de moral e ética, os educandos foram motivados a perguntarem aos seus 

familiares o que significavam esses termos e se havia diferenças. Através dessa busca de 

conhecimento sobre moral e ética, inicialmente com os familiares, os educandos trouxeram vários 

elementos que indicam que a moral, relaciona-se ao modo como as pessoas se comportam, 

enquanto a ética seriam os princípios que norteiam a vida. A partir dessa curiosidade, os educandos 

foram estimulados a relacionarem tais saberes de maneira aplicada, ou seja, em suas vivências. 

Assim puderam perceber o quanto que estão envoltos de dilemas, que o impactam na resolutividade 

dos problemas.  

Ao tratar sobre Filosofia Política, muitos dos educandos mostraram que não gostavam de 

discutir sobre, que não queriam saber do que chamam de “políticos”, ao falarem sobre os 

representantes de governo. Os diálogos na disciplina de Filosofia tiveram como objetivo de 

desmistificar e refazer o pensamento sobre o que era política e favorecer com que todos 
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entendessem que em vários momentos dos seus cotidianos as forças sociais se manifestavam, 

necessitando da participação de todos para a transformação social.  

As experiências trazidas nos diálogos em meio às aulas de Filosofia indicaram como a 

prática docente precisava ser vivida (BONDÍA, 2017). Mais do que seguir o currículo preparado 

para um estilo de escola, que valoriza o conteúdo e os índices quantitativos, era necessário que a 

teoria permeasse a prática de modo indissociável. Com o exercício de registrar sobre a prática, as 

ações docentes puderam ser refletidas e a cada aula novos conhecimentos eram gerados e inter-

relações com a vida do jovem no campo era possível de ser relacionada com os conhecimentos da 

Filosofia (SCHÖN, 2000).  

BREVES CONSIDERAÇÕES 

O registro sobre a prática docente no ensino de Filosofia em uma escola de território rural 

mostrou que o currículo precisa ter o rosto de quem está no processo de aprendizagem. Para tanto, 

refletir sobre a prática levou a docente a buscar modos diversos de favorecer os educandos na 

curiosidade e na busca de novos conhecimentos, pesquisando inicialmente sobre o seu viver.  

O diálogo foi elemento fundamental para que a experiência docente fosse permeada de 

sentido, tanto para quem facilitava quanto para quem estava enquanto aprendiz. Desse modo, não é 

possível que a aprendizagem aconteça sem que o educando seja afetado e movido a refletir, 

compreendendo que os saberes são construídos pela experiência.  

Contextualizar os conhecimentos filosóficos por meio do diálogo resulta a pensar em 

elementos no plano pessoal, no entorno sócio-político, histórico e cultural que exercite a reflexão 

seja do educador quanto do educando, vivenciando o vaivém do vivido e do pensado, tornando o 

trabalho educativo fecundo de sentido, permitindo que a experiência pessoal seja uma experiência 

compreendida com as conexões de campos diversos de conhecimento.  
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Resumo 

A presente comunicação busca tecer algumas considerações acerca de diálogos filosóficos com turmas 
do ensino médio através da disciplina de Filosofia, ministrada no anexo de uma escola pública-estadual 
presente em um território rural no município de Juazeiro – BA. Como aporte teórico, este escrito se 
embasa nas reflexões sobre o professor reflexivo segundo Schön (2000), acerca de diálogo segundo 
Freire (2015) e sobre experiência a partir de Bondía (2017). Este escrito consiste em um relato de 
experiência, de abordagem qualitativa descritiva. Para tanto, utilizou-se do diário reflexivo da prática 
docente e do caderno de planejamento da professora de Filosofia. Os dados foram coletados entre os 
meses de fevereiro a dezembro de 2018 em três turmas do ensino médio do turno vespertino. Ao todo 
fizeram parte dessas turmas 80 alunos, com idade entre 14 a 20 anos. Para análise das informações 
seguiu-se a orientação metodológica de análise de conteúdo de Bardin (2010). Os resultados são 
apresentados a partir de duas categorias: 1) A reflexão da prática de diálogo em Filosofia e 2) As 
revelações de experiências por intermédio dos diálogos filosóficos. Os diálogos nas aulas de Filosofia 
indicaram o protagonismo do jovem em seus processos de aprendizagens e afirmar a importância dos 
conhecimentos trazidos da vida para a sala de aula. Por meio de um olhar apurado, as experiências 
puderam ser reveladas fortalecendo e refazendo conhecimentos que dessem condições de intervir, falar 
decidir tanto dos educandos quanto da professora- facilitadora da aprendizagem. As experiências 
trazidas nos diálogos em meio às aulas de Filosofia indicaram como a prática docente precisava ser 
vivida. Mais do que seguir o currículo preparado para um estilo de escola, que valoriza o conteúdo e os 
índices quantitativos, era necessário que a teoria permeasse a prática de modo indissociável. 

Palavras-chave: Experiência docente; Filosofia; Ensino Médio; Território Rural; Professor reflexivo.  
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INTRODUÇÃO 

Este texto cumpre o objetivo de apresentar investigações desenvolvidas a partir de teses e 

dissertações cuja produção abarcam processos que envolvem os descritores 

“Numeramento/Letramento matemático” e “Relação Família-Escola”, como parte dos resultados 

parciais da investigação de iniciação científica, financiada pela FAPESP, “PRÁTICAS DE 

NUMERAMENTO DAS FAMÍLIAS E OS CONTEXTOS CULTURAIS DE APRENDIZAGEM 

MATEMÁTICA DAS CRIANÇAS”, a qual encontra-se vinculada à uma pesquisa institucional, de 

caráter mais abrangente, cadastrada na Pró-Reitoria de Pesquisa da UFSCar (ProPq). Para tanto, 

realizamos um mapeamento dos trabalhos defendidos em programas de pós-graduação, no período 

de 2009 a 2019, cujas temáticas envolveram processos similares ao objeto de estudo que estamos a 

desenvolver com um grupo de famílias pertencentes a uma comunidade escolar do município de 

São Carlos (SP), interior do Estado de São Paulo.  

Partimos do pressuposto de que fora do contexto escolar a família representa, para a criança, 

fonte de aprendizagem informal ao se valerem de estratégias de resolução de problemas e/ou 

situações que envolvem o raciocínio matemático durante o auxílio no dever de casa (tarefa escolar). 

Neste sentido, acreditamos que estudar quais práticas de numeramento são mobilizadas em 

situações de aprendizagem matemática pode contribuir no sentido de compreender como a 

Matemática informal pode inferir para o aprimoramento da Matemática escolar, ao catalogarmos, 

na pesquisa de campo, processos recorridos pelos entes familiares no momento do dever de casa.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Referenciados os antecedentes e justificativa que possibilitaram a construção desta intenção 

de investigação, a questão que se quer responder é: em que medida o conhecimento das práticas de 

numeramento mobilizadas por pais, mães e/ou responsáveis pelas crianças pode auxiliar 

professores dos anos inicias como possibilidades de trabalho pedagógico? 

Na tentativa de responder a indagação colocada, acreditamos que com a possibilidade de se 

construir uma melhor relação entre família-escola poderá auxiliar no desenvolvimento matemático 

dos educandos, isso porque temos acompanhado em resultados de pesquisas anteriores, há décadas, 

que a Matemática escolar vem sendo excludente (CARRAHER; CARRAHER; SCHLIEMANN, 

1988), o que distancia as práticas culturais de aprendizagem matemática e de mobilização de 
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conhecimentos da família como sendo uma “Matemática” que possa contribuir com o educando, 

superando assim o estigma do “fracasso escolar” que insiste em dissociar a “Matemática cotidiana” 

da “Matemática escolar” e, portanto, em uma relação de poder a dita “acadêmica”.  

Ao olharmos para as práticas e os modos produção do conhecimento matemático na cultura 

dos sujeitos torna-se necessário refletir sobre os processos pelos quais estes passam e que são 

permeados pela cultura de uma sociedade considerada letrada. O termo letramento é abrangente, 

este se refere à compreensão de leitura e escrita como práticas sociais dentro e fora do ambiente 

escolar, ou seja, faz com que o sujeito entenda a necessidade de relacionar-se com a leitura e 

escrita, atendendo assim às exigências da globalização (SOARES, 2004). 

O desenvolvimento da linguagem (oral e escrita) do indivíduo ocorre a partir de sua 

interação com um meio que promove acesso à cultura escrita, bem como à “[...] participação em 

experiências variadas com a leitura e a escrita, conhecimento e interação com diferentes tipos e 

gêneros de material escrito [...]” (SOARES, 2004, p. 15), dado que sinaliza para práticas de 

letramento na escola. Neste entendimento, alfabetizar e letrar em Matemática significa ensinar a ler 

e escrever na linguagem lógico-matemática em uma ampla relação com experiências de uso social 

de determinadas habilidades que envolvem relações quantitativas, de grandezas/medidas, 

geométricas e estatísticas, das mais variadas formas e gêneros discursivos e escritos.  

O termo numeramento é empregado quando se refere às práticas sociais em que se utilizam 

os conhecimentos matemáticos para se atender demandas sociais. São situações que se associam à 

vida cotidiana do indivíduo, por meio de eventos ou práticas que necessitam dos códigos, termos e 

do próprio vocabulário matemático, fomentando a produção de saberes nas ações diárias e que 

precisam ganhar espaço para ecoar e possibilitar conexões com o que entendemos ser, então, a 

“realidade dos alunos”.   

Toledo (2003, p. 55) conceitua numeramento “[...] um amplo conjunto de habilidades, 

estratégias, crenças e disposições que o sujeito necessita para manejar efetivamente e engajar-se 

autonomamente em situações que envolvem números e dados quantitativos ou quantificáveis [...]”.  

O termo numeramento/letramento matemático surge, então, enquanto analogia ao letramento 

na língua materna, assim, temos nesta definição um direcionamento para entender o uso social que 

fazemos da Matemática nas práticas cotidianas como, por exemplo, o domínio e conhecimentos e 

competências para a compreensão de diversas situações numéricas, geométricas, das relações de 

grandezas, medidas, estimativas, entre outras. Segundo Mendes (2004, p. 11) tais habilidades são 

necessárias e “[...] não representam mera decodificação dos números, mas, além disso, envolvem a 
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compreensão de diversos tipos de relações ligadas ao contexto social em que tais situações se fazem 

presentes”.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Buscou-se, em termos metodológicos, mapear teses e dissertações com o objetivo de 

compreender o que dizem estudos que envolveram os descritores “Numeramento”, “Letramento 

matemático” e “Relação família-escola”, entre 2009 e 2019, no ciclo da alfabetização (1º a 3º ano). 

A abordagem adotada refere-se aos estudos qualitativos em educação (LÜDKE; ANDRÉ, 1995), de 

caráter descritivo-analítico, em que o procedimento de produção de dados fora do tipo Estado da 

Arte. Segundo Ferreira (2002), nos últimos anos, nosso país tem produzido conjunto significativo 

de dados de pesquisa. Neste contexto, os trabalhos investigativos, em “Estado da Arte” ou do “tipo 

Estado da Arte”, buscam, na concepção da autora, “[...] o desafio de mapear e de discutir uma certa 

produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e 

dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares [...]” (FERREIRA, 

2002, p. 257), o que objetivamos ao tomar contato com estudos, suas condições de produção, bem 

como seus resultados centrais.  

A localização dos trabalhos ocorreu por meio de consulta a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD)  e Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior 

(CAPES).  Consultamos programas de pós-graduação a partir de filtros de pesquisas que 

envolveram a grande área do conhecimento “Ciências Humanas”, programas “Educação” e “Ensino 

de Ciências e Matemática” na área do conhecimento “Educação” e “Ensino”. A partir deste 

procedimento, elaboramos as tabelas. 01 e 02 as quais descrevem o quantitativo de estudos ao longo 

dos anos e por base de dados, respectivamente.   

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Como podemos verificar na tabela 01, encontramos 114 (100 %) trabalhos relacionados aos 

descritores correspondentes. Destes, 21 (18,42%) relacionam-se com “Numeramento”, 68 (59,65%) 

com o descritor “Letramento matemático” e, por fim, 25 (21,93%) referem-se a “relação família-

escola”.  

Ao que os dados do levantamento sinalizam, diante da tabela 02, a CAPES contempla mais 

os trabalhos com os descritores específicos pesquisados, totalizando um número de 72 (setenta e 
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duas) produções, enquanto que a BDTD contabilizou 42 (quarenta e duas) investigações indexadas. 

Dentre os trabalhos localizados, selecionamos àqueles que se enquadravam na investigação que 

estamos a desenvolver. Isso ocorreu a partir da leitura prévia dos resumos e, consequente, contato 

com o texto original da tese e/ou dissertação. 

O levantamento permitiu verificar os eixos temáticos e vertentes que os trabalhos 

abordavam, isso de acordo com cada descritor selecionado. No total, como vimos, houveram 114 

(100%) teses e/ou dissertações, sendo que deste número 8 (7,01%) são estudos sobre a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA); 27 (23,68%) visaram a formação de professores; 36 (31,58%) analisam a 

prática pedagógica em Educação Matemática a partir de abordagens metodológicas que postulam 

aulas investigativas, jogos, projetos e sequências didáticas e/ou livros de literatura infantil; 24 

(21,05%) são levantamentos bibliográficos, de natureza do tipo “Estado da Arte”; 18 (15,79%) o 

contexto relacionado a família-escola e 1 (0,88%) estudo refere-se à Educação Infantil. As 

pesquisas acerca do “contexto” abordam temas diversos, via de regra, não relacionado aos pais e 

alunos no que diz respeito à educação. São estudos sobre as necessidades de formação de 

professores, Programa Escola da Família, Programa Bolsa Família e frequência escolar. 

Como o objetivo deste artigo é analisar os trabalhos, no âmbito do ciclo da alfabetização, 

realizados em turmas de 1°, 2° e 3° ano do Ensino Fundamental, analisaremos as discussões que 

atendem a este critério, sendo 10 (8,77%) do total de produções levantadas com o mapeamento 

referenciado nesta seção metodológica. Deste quantitativo, 8 (oito) são sobre o descrito 

“Numeramento/letramento matemático” e 2 (duas) abordam “Relação família-escola”.  

A experiência de aproximação com a produção do conhecimento da última década, descrita 

neste artigo, possibilitou-nos compreender, de forma mais detalhada, o dizem os estudos acerca dos 

descritores de pesquisa adotados para o mapeamento que objetivamos realizar como primeira etapa 

do trabalho de campo do estudo que estamos a desenvolver no âmbito das ações do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC – da UFSCar, o qual pretende empreender 

esforços na compreensão de como a família auxilia seus filhos no dever de casa de Matemática. 

Desse modo, entrar em contato com teses e dissertações provenientes da busca pelos termos 

“Numeramento”, “Letramento matemático” e “Relação família-escola” contribuiu para o 

aprimoramento do referencial teórico e metodológico do estudo em curso.  

O contato com os objetos de estudo, objetivos, referenciais teóricos/metodológicos, bem coo 

os principais resultados dos trabalhos localizados junto as bases da BDTD e da CAPES revelou 

questões pertinentes para pensar a problematização e reforçar a necessidade de se compreender os 
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contextos culturais de aprendizagem matemática das crianças que estão no início da escolarização. 

Isso porque, dentre as pesquisas mencionadas, quando o assunto envolve “numeramento/letramento 

matemático” ainda discute-se muito os aspetos escolares, tanto que, em alguns casos, apresentam-se 

termos “letramento escolar”. Ou seja, o estudo da cultura matemática presente em determinados 

grupos sociais como, por exemplo, a família das camadas populares ainda é pouco ou quase 

inexistente na literatura brasileira, isso nas teses e dissertações referenciadas ao longo deste texto.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face ao trabalho empreendido no mapeamento da produção do conhecimento destacada 

neste trabalho, o tema que estamos a trabalhar na iniciação científica destaca-se como fundamental 

e inovador ao campo da Educação Matemática por apresentar possibilidade de compreensão da 

cultura. Nessa perspectiva, o presente estudo se contextualizará em um processo de parceria entre 

família-escola-universidade, com base em uma pesquisa-intervenção, em que os pesquisadores 

desenvolverão trabalhos de cunho exploratório-empírico com as famílias dos alunos regularmente 

matriculados no ciclo de alfabetização (1° ao 3° ano) em uma escola pública do município de São 

Carlos –SP, em vias de implementação no primeiro semestre do corrente ano (2020.1).  
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ANEXOS 

 

Tabela 1. Quantitativo de teses e dissertações referente aos descritores “Numeramento”, “Letramento matemático” e 
“Relação família-escola” (2009 a 2019). 

 
Fonte: Os autores, 2020. 

 
Tabela 2. Quantitativo das produções por base de dados (BDTD e CAPES). 

Descritores BDTD CAPES 

Numeramento 5 16 

Letramento matemático 32 36 

Relação família escola 5 20 

Total Geral De Trabalhos 42 72 
Fonte: Os autores, 2020. 
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Resumo 

Este texto visa compartilhar resultados e encaminhamentos de um Plano de Trabalho de Iniciação 
Científica (PIBIC) vinculado à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), financiado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP/ Processo 2019/10100-9), intitulado 
“Práticas de numeramento das famílias e os contextos culturais de aprendizagem matemática das 
crianças”. Como parte da produção de dados do aprimoramento do referencial teórico-metodológico 
da investigação, realizamos um mapeamento da produção do conhecimento da última década (2009-
2019) junto à base de dados eletrônicas da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 
e banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), os quais constituem objetivo geral do texto ora apresentado. Com base na aproximação das 
pesquisas localizadas, concluímos que se faz necessário aprimorar estudos e reflexões sobre o 
letramento para além do âmbito escolar, ou seja, uma proposta de investigação, como que propomos, 
ao se estudar o conhecimento matemático informal mobilizado pelas famílias constitui-se inovadora e 
promissora ao campo da Educação Matemática nos anos iniciais. Assim, retratar contextos culturais de 
aprendizagem matemática da criança é um tema pouco explorado nos trabalhos defendidos e 
publicados nos últimos anos, dado que sinaliza para a relevância de investimentos nesta área para o 
fortalecimento de novas linhas de investigação que busquem aproximar família-escola por meio de 
ações colaborativas com foco no desenvolvimento da aprendizagem da criança. Frente a problemática 
de pesquisa anunciada aqui, consideramos fundamental iniciativas de mapear produções anteriores na 
perspectiva de situar o pesquisador para onde “orientar-se” em termos teóricos e metodológicos. 

Palavras-chave: Numeramento/letramento matemático; Relação família-escola; Estado da Arte. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As múltiplas representações de infância e criança orientam a sociedade nos processos de 

cuidado-educação. As crianças estão indo para a escola cada vez mais cedo, onde suas redes de 

significação se ampliam e, a depender das concepções de criança, de infância e de creche que 

orientam os profissionais que nelas atuam, tem seus potenciais dispersos entre o que lhes valoriza, 

estimula, limita ou até reprime. Conforme discutem Delgado e Muller (2005), é preciso entender 

que tipo de relação, de “rede produz uma forma particular de infância ou de criança” (p.352). Há 

muito tempo, Loris Malaguzzi (1999) chamou a atenção acerca do modo como as escolas concebem 

e tratam as crianças na primeira infância. Este pensador trouxe significativas contribuições para 

refletirmos sobre como as crianças vivem seus processos de socialização nas instituições 

educativas. Afirma ele, as crianças têm cem linguagens (depois cem, mais cem) e a escola, rouba-

lhes, noventa e nove.  

Portanto, estar atento ao que e como as escolas organizam as práticas com os pequeninos, é 

indispensável. Até pouco tempo, a maior preocupação acerca da educação nas creches, era com o 

fato de serem marcadas fortemente pelo vertente higienista e sanitarista (RICHTER e BARBOSA, 

2010), com os desdobramentos da Lei de Diretrizes e Base - LDB 9394/96 e o movimento pela 

busca da função pedagógica da creche, outras preocupações aparecem, dentre elas, a função 

pedagógica, política e social. 

Pensando esse movimento, essa pesquisa surgiu a partir de reflexões ligadas ao percurso de 

ampliação da rede de atendimento das crianças de até 3 anos no Território de Identidade de Irecê - 

TII. Em 2014, diversos municípios desse território, através da adesão ao Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(PROINFÂNCIA) ampliaram significativamente o atendimento em creches. Frente a isso, na 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB Campus XVI, foi proposto um projeto de 

formação/extensão para acolher os profissionais dessa área e contribuir para a construção de 

dispositivos que favorecessem reflexividades acerca do currículo para os bebês e as crianças 

pequeninas.  

Neste contexto, foi desenvolvido o Curso de Extensão: Creche – Espaço de experiências 

educativas que respeita as especificidades dos bebês e das crianças pequenas na 

UNEB/DCHT/Campus XVI na cidade de Irecê-Ba. Processo que permitiu a autora desta pesquisa, 

conhecer de perto as inquietações, desafios e dificuldades de 40 professoras que atuavam neste 
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segmento. Posteriormente, em 2016 foi desenvolvido outro curso com o intuito de fazer uma 

inserção da universidade, no contexto real das instituições educativas. Em parceria com duas 

creches da cidade de Irecê-Ba, 25 estudantes passaram três meses nestes espaços. Esse percurso foi 

bastante significativo e apresentou diferentes questões para reflexões acerca da educação com as 

crianças de até 3 anos de idade.  

Como proposto no curso de extensão, os participantes (professores das creches, graduandos 

de pedagogia, professora formadora do Curso de Pedagogia) assumiram o desafio de construir, um 

referencial teórico-metodológico que pudesse traduzir o desejo de que a creche fosse mais do que 

um espaço de acolhimento. Então, nesse período, algumas questões das práticas direcionadas às 

crianças, ficaram muito evidentes. Entre elas, a pouca exploração da linguagem visual e plástica. As 

poucas vezes que a tinta guache, por exemplo, apareceu, foi para  reproduzir o formato da mão e/ou 

do pé ou para preencher desenhos prontos que eram ofertados frequentemente. Nestas ocasiões, as 

crianças eram literalmente conduzidas pelo adulto, portador de um saber e de um agir. Geralmente, 

as professoras seguravam no punho da criança (como se fosse um carimbo) colocava a mão na tinta 

e depois no papel, em seguida a criança ia acompanhada pela auxiliar de desenvolvimento lavar as 

mãos, sem nenhuma chance de interagir ao menos, com o restante de tinta que sobrava na sua 

própria mão.  

Esta descrição, não é aqui relatada como denuncia daquelas professoras que, comprometidas 

com sua profissão, demonstravam gosto, alegria e cuidado com o que estavam fazendo. A 

inquietação consistia em, a partir das minhas reflexividades entender os desafios que emergiam no 

contexto para propormos práticas menos diretivas, com maior participação das crianças, onde elas 

pudessem ter liberdade para experimentar, tentar criar. Ou seja, além de realizar a proposta da 

atividade, que elas pudessem experienciar o frio da tinta que poderia escorrer pelas suas mãos, a 

surpresa ao se depararem com as suas próprias produções, a transformação química do resto de tinta 

misturada com a água, processos que aos poucos  dão pistas as crianças sobre como o mundo 

funciona, transformando-nos e sendo por nós transformado. 

Neste lócus, compartilhando aquelas estruturas organizacionais foi surgindo a ideia de como 

uma pesquisa junto às crianças o quanto seria possível aprender sobre a natureza e as interfaces do 

trabalho com as linguagens na creche. Como aquelas professoras, muitos profissionais dessa área, 

tiveram poucas oportunidades de investigar junto às crianças saberes e fazeres envolvendo as 

linguagens plásticas e visuais. Em uma das ocasiões planejamos uma exposição com algumas 

cópias de obras de artistas famosos, que fazem parte do acervo da Biblioteca Municipal Hermenito 
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Dourado, do município de Irecê-Ba. Essas foram coladas em caixas de diferentes tamanhos, 

dispostas no pátio, a partir de uma organização disforme, em posições distintas, criando um visual 

não habitual, valorizando a tridimensionalidade das caixas.  

A exposição, foi capaz de convocar, mobilizar as crianças, que se mostraram inteiramente 

envolvidas e capturadas. A interação e o envolvimento das crianças foram surpreendentes, 

ampliando os indicadores da potência de uma pesquisa nesta direção que fomentou a construção das 

seguintes questões:  qual o lugar da escola para bebês e crianças pequenas na formação plástico-

estética? Qual seria o caminho a ser traçado junto as crianças e suas professoras para compreender e 

construir pressupostos pedagógicas a partir das linguagens plásticas e visuais, calcados na 

Pedagogia da infância? E ainda, como dialogar com bebês e crianças pequeninas sobre essas 

experiências, seus interesses e possibilidades? 

Para acolher essas inquietações é preciso, entre outras coisas, nos reportamos a linda 

imagem de uma criança, que ao explorar um pote de tinta, usa a mão, os pés revelando o gosto e 

alegria de viver, de jogar e de brincar com o corpo, com as cores, com as ricas combinações 

sensoriais e emocionais que resultam da inteira entrega ao momento vivido. Para Marchi (2015, 

p.65) os pequenos fazem “esse brincar com liberdade exercendo uma estética do brincar. Brincar 

com rabiscos, brincar na e com a linguagem, mostrar como faz aparecer aquilo que não parece ser 

visto, narrado” quando contam com adultos que se colocam para descrever esses processos 

linguageiros, movimento que pretendemos fazer nas etapas posteriores deste estudo.  

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: LINGUAGENS PLÁSTICAS E VISUAIS NA CRECHE  

Os primeiros anos da vida do ser humano são constituidores; os primeiros olhares, as 

primeiras relações, os primeiros toques, as primeiras refeições do organismo e da mente, as 

primeiras descobertas que abrirão possibilidades para um longo e desafiador processo de apreensão 

e significação do mundo. Paulatinamente se descobre as possibilidades de um corpo que pulsa, 

ampliando as capacidades da expressão corporal, de agir e movimentar-se. Assim, cada indivíduo 

torna-se um ser da/na cultura. 

Para mergulhar nessa cultura, os que nascem, terão suas trajetórias mais ou menos definidas 

pelas oportunidades que o meio vai lhes oferecer. É preciso adentrar na história, onde cada sujeito 

terá a sua história singular, conectado com teias complexas da história da espécie humana. Esse 

conjunto de relações e interações exige dos seus coetâneos, parceria, cuidado, valorização, 

acolhimento das conquistas e apoio nos possíveis desafios. Atitudes que se esbarram na concepção 
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de criança compartilhada de modo geral, pela sociedade, que ainda a vê como ser fraco, incompleto, 

sem razão e incapaz.   

Ao contrário disso, a Sociologia da Infância (CORSARO, 2011; SARMENTO 2009;) 

advoga pela visibilidade da criança reconhecendo seu status de sujeito social, de direito e 

historicamente situado. Isso nos conduz a fazer o exercício pela busca de uma criança forte, 

poderosa, rica e com múltiplas linguagens, que se move no mundo pelo desejo de se expressar.  

Visão que desafia as instituições responsáveis pela educação dos bebês e das crianças pequenas, 

caracterizada na maioria  das vezes “pela à ausência de propostas, que mesmo simples, procurem 

garantir processos de criação em que os questionamentos, a busca criativa por diferentes materiais, 

o respeito pelo trabalho individual e coletivo, estejam presentes” (GOBBI, 2014, p.1).  

Nesta mesma direção Ritcher; Barbosa (2010), Malaguzzi (1999), entre outros, destacam 

preocupações com o empobrecimento das práticas pedagógicas nas referidas instituições que 

privilegiam a linguagem oral e escrita. Perspectiva aonde predomina a padronização em detrimento 

das manifestações das expressões das crianças, redução da exploração e da participação,  

supervalorização do silenciamento e disciplinarização dos corpos, e assim, ocorre de forma 

naturalizada a desqualificação e indiferença do inédito tão característico das crianças neste período 

da vida. Nestes ambientes, geralmente, há a existência do mito da espontaneidade que engana os 

educadores em relação à criatividade. “Criatividade exige que a escola do saber encontre conexões 

com a escola da expressão, abrindo as portas [...] para a cem linguagem das crianças” 

(MALAGUZZI, 1999, p.86).  

Isso aponta a urgência da desconstrução dessas práticas e a construção de uma Pedagogia da 

Infância. Para isso é necessário rever a função da docência junto aos bebês e as crianças pequenas. 

Crianças potentes, exigem adultos igualmente pontes, capazes de favorecer o contato, exploração e 

a produção. Um adulto que não quer provar ou reprovar, mas tem interesse na aprendizagem 

poética, cheia de significações para a própria criança enquanto narra a si e o mundo que vive. Isso 

implica em enfrentar o desafio para pensarmos a arte na primeiríssima infância, a qual requer a 

construção, coordenação e proposição de espaços, de contextos que validem o lugar das crianças na 

cultura. Narrando a si por meio das linguagens como a plástica e a visual, produzindo, criando, 

apreciando, tocando, sentindo aquilo que outros querem nos comunicar através das exposições e 

obras artísticas para favorecer o verdadeiro encontro das crianças com o mundo poético, estético e 

lúdico.  
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Tal perspectiva, conflui para a garantia dos direitos de aprendizagem na Educação Infantil. 

Conforme propõe a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) explorar, 

expressar, participar, brincar, etc. “Brincar com liberdade exercendo uma estética do brincar. 

Brincar com rabiscos, brincar na e com a linguagem, mostrar como faz aparecer aquilo que não 

parece ser visto, narrado” (MARCHI, 2015, p.65). A criatividade é vista, portanto, como qualidade 

do pensamento, sagrada e não extraordinária, desenvolvida por meio de oportunidades que 

conduzam a ousadia, a aventura, o desejo pelo desconhecido. 

Para Iranzo (2004, p.212) a expressão plástica e visual “trata de um aspecto da consciência 

humana que nenhum outro campo toca: a contemplação estética da forma visual, portanto, é um 

modo de inteligência que opera no campo qualitativo, convertendo-se em forma de atuação 

humana” que se expande na/com a experiência.  Conforme destaca Malaguzzi (1999, p. 83) “Mãos 

e mentes se engajam” legalizando a infância como tempo da descoberta do viver, ou melhor 

dizendo, do viver a descoberta.  

BREVE CONSIDERAÇÕES 

As pretensões por hora sistematizadas, fruto do movimento inicial, do mergulho em algumas 

referências teóricas ampliam compreensões sobre questões cruciais da pesquisa e são embaladas 

pela possibilidade de buscar compreender, nas etapas posteriores da investigação, o ponto de vista 

da criança como tentativa de trazê-la em sua plenitude, como ator social e histórico. Pretensões 

mobilizadas pela esperança de que é possível contribuir com a pedagogia da primeira infância, a 

qual tem as crianças e suas infâncias como foco dos processos educacionais. Desse modo, espera-se 

que os ao longo desta pesquisa, sejamos nutridos pela leveza, coragem e sagacidade das crianças. 

Partindo da convicção de que a criança é um ator social (CORSARO, 2011; SARMENTO 

2003) que deve ser percebida, na condição em e no mundo-creche, em que manifesta o ser-criança, 

sendo criança. E é essa criança que move nosso desejo de investigar para conhecer seus pontos de 

vistas, apontamentos e sentidos que poderão ser articulados com a prática pedagógica para/com as 

crianças muito pequenas.  Neste sentido, a pesquisa se encaminhará considerando os estudos do 

paradigma fenomenológico por necessitar perceber e compreender o que se mostra. E o que se 

mostra? Para entender faz-se necessário assumir o movimento de conhecer as relações das crianças 

entre 1e 2 anos com as linguagens plásticas e visuais, considerando seus modos de ser, a forma 

como estabelecem sentidos aos fatos vividos e narrados no contexto da creche, relações dos bebês e 

das crianças pequenas com seus pares, com o meio e as possibilidades que lhes são ofertadas e que 
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os levam a emergência ou não da poética e da estética que por hora nos movem para os próximos 

passos para realização da pesquisa linguagens visuais e plásticas na creche: o quê bebês e crianças 

pequenas têm a nos dizer. 
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Resumo 

Este artigo apresenta primeiros movimentos da pesquisa linguagens plásticas e visuais na creche: o quê 
bebês e crianças pequenas têm a nos dizer, vinculada ao doutorado no Programa de Pós-graduação em 
Educação da Universidade Federal da Bahia. O estudo tem como objetivo compreender as apreensões 
e significações produzidas pelas crianças, ao participarem de situações didático-pedagógicas envolvendo 
as linguagens plásticas e visuais, em uma creche pública do município de Irecê-Ba. Sabe-se que a oferta 
de práticas pedagógica direcionadas as crianças de 0 a 3 anos, ainda é um desafio no Brasil. Muitas 
vezes, seguindo a lógica do ensino fundamental, as proposições acabam se distanciando das 
especificidades deste público alvo. Assim, tanto restringem as experiências das crianças, quanto limitam 
a participação delas. Considerando esse contexto, a pesquisa pretende com a participação de 
professores da creche, na condição de colaboradores da investigação, desenvolver situações lúdicas-
pedagógicas no campo das artes plásticas e visuais. A pesquisa será pautada na abordagem qualitativa a 
partir dos pressupostos da Sociologia da Infância (CORSARO, 2011; SARMENTO, 2009) que advoga 
pela visibilidade da criança, reconhecendo seu status de sujeito social, de direito e historicamente 
situado.  Diante disso, esta produção é fruto das primeiras reflexões e levantamento bibliográfico. Traz 
a problematização do contexto no qual será desenvolvida as próximas etapas da pesquisa e aborda 
prática pedagógica na creche envolvendo linguagens plásticas e visuais. Autores como Ritcher e 
Barbosa (2010), Malaguzzi (1999), Rinaldi (2000), Vecchi (1999) destacam preocupações com o 
empobrecimento das práticas pedagógicas na educação infantil, que na maioria das vezes, privilegiam a 
linguagem oral e escrita mesmo quando lidam com bebês. Dessa maneira, predomina-se a padronização 
em detrimento das manifestações das expressões das crianças, redução da exploração e da participação, 
supervalorização do silenciamento e disciplinarização dos corpos, bem como a desqualificação e 
indiferença do inédito tão característico das crianças pequenas. 

Palavras-chave: Linguagens plásticas e visuais; creche; prática pedagógica. 
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INTRODUÇÃO 

A infância é o momento de descoberta para o ser humano. A criança desde bebê começa a 

conhecer o mundo das mais diversas maneiras. E nesse processo, iniciam-se as relações com as 

pessoas a sua volta. Essas relações, potencialmente possibilitam descobertas dos mais diferentes 

tipos e isso se exemplifica nas Curriculares nacionais da educação infantil (DCNEIS) ao apresentar 

a concepção de crianças como sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura (BRASIL, 2009). 

É posto que as relações são constituidoras de identidades tanto individuais quanto coletivas 

e potencializar essas relações é dever das instituições de educação infantil ao colocar diante das 

crianças condições de acesso as mais distintas formas de apreensão do mundo. 

Digo ainda, a educação infantil nas sociedades contemporâneas tem o trabalho de 

possibilitar a vivência em comunidade, aprendendo a respeitar, a acolher e a celebrar a diversidade 

dos demais, a sair do ponto de vista exclusiva do seu universo pessoal, e ver o mundo a partir do 

olhar do outro e da compreensão de outros mundos sociais.  

Implica em uma profunda aprendizagem da cultura por meio de ações, experiências e 

práticas de convívio social que tenham solidez, constância e compromisso, possibilitando à criança 

internalizar as formas cognitivas de pensar, agir e operar que sua comunidade construiu ao longo da 

história. 

Práticas sociais que se aprendem através do conhecimento de outras culturas, das narrativas 

tradicionais e contemporâneas que possam contar sobre a vida humana por meio da literatura, da 

música, da pintura, da dança. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho relata a experiência e práticas do uso da linguagem 

escrita a partir do alfabeto ilustrado como recurso didático na inserção da criança no processo de 

letramento em uma turma de educação infantil constituída por crianças de quatro anos.  

Conhecer e compreender os usos das letras do alfabeto e seus sons correspondentes é 

fundamental para que as crianças deem seus primeiros passos em direção à compreensão da leitura 

e da escrita enquanto prática social carregada de sentidos pertencente a uma cultura. 
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Planejar a aprendizagem das crianças requer pensar em todos os momentos desde a hora que 

elas entram no portão da escola até o momento que ela volta para a sua casa. Por essa razão, a 

organização do trabalho pedagógico e a rotina de sala de aula contribui para o sucesso na 

aprendizagem das crianças.  

No início de cada ano escolar verificou-se a necessidade de pensar sobre o ambiente de sala 

e aula em especial, sobre como colocar a disposição das crianças materiais do mundo letrado 

levando a pensar em tempos, espaços e materiais de uso desse instrumento de maneira que as 

crianças pudessem aprender e refletir sobre a sua própria aprendizagem. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Conforme a criança cresce, o lúdico começa a tomar novas dimensões, e para Vygotsky 

(2007) quando a criança chega à idade pré-escolar é o momento em que surge uma grande 

quantidade de tendências e desejos muitas vezes não possíveis de serem realizados rapidamente. 

No início da idade pré-escolar, quando surgem os desejos que não podem ser 

imediatamente satisfeitos ou esquecidos, e permanece ainda a característica do estágio 

precedente de uma tendência para a satisfação imediata desses desejos, o 

comportamento da criança muda. Para resolver essa tensão, a criança em idade pré-

escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis 

podem ser realizados [...] (VIGOTSKY, 2007, p.108). 

Nesse contexto, compreendemos, que se na pré-escola a fantasia toma conta do imaginário 

da criança, então, torna-se imprescindível que as atividades lúdicas façam parte do cotidiano dessas 

instituições e sejam asseguradas no projeto político pedagógico.  

Para tornar a escola um ambiente lúdico é preciso que os educadores assumam uma postura 

sensível para compreender que a ressignificação da prática pedagógica é algo importante e 

necessário, isso implica romper com um modelo arraigado que acompanha as práticas educativas 

impedindo as crianças de vivenciarem situações de aprendizagem de modo interativo, dinâmico e 

prazeroso. 

Diante dessa orientação expressa em Vygotsky (2007), objetivou-se com esse trabalho 

potencializar as crianças, formas de reconhecer e identificar o Sistema alfabético em quatro formas 

distintas de representações.  

No início da formação leitora pode se situar em um repertório de experiências significativas 

e felizes de uma criança com a leitura na fase inicial da infância, porque o aprendizado das crianças 
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começa muito antes de elas frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com o qual a 

criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia (VYGOTSKY, 1991, p. 94). No 

entanto, é preciso pontuar que a leitura e escrita na educação infantil e não segue padrões 

escolarizastes de preparação para o ensino fundamental. Corsino et,;al (2016) faz referência a esse 

processo dizendo: 

As práticas com a linguagem oral e com a linguagem escrita a serem efetivadas na 

Educação Infantil, [...] consideram as interações verbais, tanto na modalidade oral 

quanto na escrita, como um fenômeno social que ocorre a partir das condições 

concretas de vida das crianças. 

Significa, em outras palavras, reconhecer que as crianças se constituem como seres de 

linguagem, nas interações que estabelecem com o mundo. Uma prática pedagógica 

pautada nessa perspectiva discursiva de apropriação da linguagem verbal exige não 

apenas conhecer os usos que os meninos e as meninas fazem da linguagem oral e da 

linguagem escrita, dentro e fora das instituições educativas, no seu cotidiano, mas, 

sobretudo, significa incorporar esses usos no planejamento didático e nas situações de 

aprendizagem a serem propostas. 

Diante dessa orientação, o trabalho com a linguagem escrita efetivada por meio da 

exploração de um alfabeto ilustrado e de acesso as crianças na construção e formação de nomes foi 

uma metodologia que instigou a curiosidade delas principalmente quando comparados aos nomes 

das crianças escritas na ficha nominal. Corsino et,; al (2016) chama atenção para como ocorre esse 

processo na educação infantil: 

As crianças vão descobrindo as diferenças, por exemplo, entre uma história e uma 

notícia, um poema e um documento – que apresentam funções tão distintas –, uma 

lista e um calendário, entre uma revista e um livro, entre desenhos e letras e a maneira 

como se distribuem no papel. São muitas as descobertas de um leitor iniciante que está 

em processo de entender que práticas tão distintas são chamadas de leitura. 

Nessa compreensão, a escrita também pode se valer de diferentes estratégias, lembrando que 

leitura e escrita exigem habilidades diferentes.  Soares (2009) fala que o acesso à língua escrita é 

justamente este, não se reduz somente a aprender a ler e escrever, mas sim a fazer uso da mesma. 

Desta forma, as atividades da professora foram no sentido de expandir os usos do Sistema 

alfabético para além do contexto da intuição. As crianças foram convidadas a levarem para casa e 

junto aos pais ampliarem os usos do alfabeto ilustrado em práticas cotidianas na qual estavam 

imersas.  
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Por tanto, as crianças devem participar e estar presente em ambientes onde existam atos de 

aprofundamento da linguagem escrita, pois é dessa forma que ocorre o contato com a cultura 

letrada. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A experiência relatada aconteceu em uma escola do Campo localizada no município de 

Castanhal – PA distante a 74 km da capital paraense, Belém. A escola fica a 30min de carro do 

centro urbano do município na comunidade de Santa Luzia. 

A escola Maria das Dores Siqueira Freitas está localizada na comunidade de Santa Luzia, 

numa área rural do município de Castanhal. Trata-se de uma escola nucleada (escola anexo a uma 

escola maior) com um número de 106 alunos matriculados em 2018. Oferta a educação infantil, 

ensino fundamental do 1° ano ao 5° ano, e dependendo da quantidade de alunos matriculados em 

cada turma, é possível formar turmas multisseriadas.  

A atividade foi realizada com a turma de 4 anos durante o ano de 2018, a turma iniciou e 

finalizou com 18 crianças. A experiência se deu a partir de um recurso muito utilizado em sala de 

aula que merece destaque é o alfabeto com as quatro formas escritas de letras e imagens. O objetivo 

de propor esse tipo de atividade era de provocar as crianças aos usos sociais da escrita além de 

distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos, reconhecer a ordem alfabética, identificar 

as diferentes formas de grafar uma mesma letra e reconhecer as letras do alfabeto que formam os 

nomes das crianças. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) descreve que a 

aprendizagem da língua oral e escrita é um dos fatores relevantes para crianças desenvolverem suas 

possibilidades de introdução e de participação nas diversas práticas sociais. 

Depois dos estudos e orientações dos livros do Plano Nacional de Alfabetização na Idade 

Certa – PNAIC verificou-se a forma mais adequada de expõe as letras do alfabeto em sala de aula, 

neste caso, a professora optou por apresentar graficamente o alfabeto utilizando formas diferentes 

de uma mesma letra, por exemplo, uma figura que a letra da inicial faça referência a imagem e que 

as imagens sejam de mesmo campo semântico. Com as orientações dos livros buscou-se imprimir e 

expor as letras do alfabeto em quatro formatos distintos e com figuras de mesmo campo semântico 

como mostra a figura 1 do anexo: 
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Primeiro momento: imprimiu-se cada letra em um papel A4 e fixou-se na parede da sala na 

altura dos olhos das crianças no qual elas poderiam tocar. 

Segundo momento: iniciou-se a proposta de interação todos os dias e nos momentos da 

rotina as letras eram apresentadas com suas imagens durante duas semana. 

Terceiro momento: as crianças iam identificando as outras letras do primeiro nome das 

crianças na parede com a ajuda da fixa nominal. Então cada uma aluno ia até o alfabeto e observa as 

letras que representavam o seu primeiro nome. 

Quarto momento: ainda dentro da rotina as crianças com seus primeiros nomes escritos no 

papel (fixa nominal) de um lado do papel em letra cursiva (minúscula) e do outro bastão 

(maiúscula) pedia a eles para identificar a primeira letra do seu nome todos as crianças conseguiram 

identificar com êxito a primeira letra de seus nomes. Atividade registrada na figura 2 do anexo. 

Ao final do segundo semestre elas já identificavam todas as letras do alfabeto e que 

compunham seus nomes. 

Uma outra atividade desenvolvida com as crianças ao final da rotina que aconteciam em 

círculos uma criança inicia falando a primeira letra do alfabeto “a”, o colega ao lado fala a segunda 

“b” e o terceiro “c” e assim por diante cada criança fala uma letra na ordem alfabética, o objetivo da 

dinâmica e que todos falem as letras na sequencia até chegar a letra “z”. 

Quem não acerta a letra da sequência passava a vez para o colega ao lado. A dinâmica 

causava nas crianças momentos de eufóricas com as possibilidades dos erros e quando um colega 

errava as outras crianças falavam a letra certam ajudando o colega.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A atividade possibilitou o desenvolvimento espontâneo ao passo que e instigou a 

curiosidade das crianças para a aprendizagem das letras do alfabeto através das imagens de letras, 

imagens fixadas na parede, em alguns momentos através da experiência do tato, e outras em rodas 

de conversas.  

Um começo fundamental a ser considerado pelo professor da educação infantil é o de que a 

jornada diária deve ser estruturada de acordo com a realidade e as características de sua classe 

atentamente observadas. 
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As crianças desenvolveram o conhecimento das letras do alfabeto de outros sinais gráficos, 

passaram a reconhecer as letras do alfabeto, a ordem alfabética em que as letras estão organizadas e 

compreenderam que existem diversas formas de grafar uma mesma letra. 

Perceberam que na formação de seus nomes são usados letras que juntas produzem sons. As 

crianças concluíram o ano letivo identificando as letras e registrando através da escrita de uma 

forma natural. 

O desenvolvimento da inteligência que só é possível com a presença de objetos, não se pode 

dizer ainda de que isso é inteligência propriamente dita.  

A inteligência não aparece, de modo algum, num dado momento do desenvolvimento 

mental, como um mecanismo completamente montado e radicalmente diferente dos 

que o precederam. Apresenta, pelo contrário uma continuidade admirável com os 

processos adquiridos ou mesmo inatos respeitantes à associação habitual e ao reflexo, 

processos sobre os quais ela se baseia ao mesmo tempo em que os utiliza (PIAGET, 

1986, p.23). 

Logo podemos entender que o processo de desenvolvimento se inicia desde o nascimento da 

criança, mas não uma inteligência propriamente dita, mas uma inteligência oriunda dos reflexos e 

hábitos adquiridos ou inatos do sujeito, pode-se falar então de uma inteligência senso-motora, o que 

significa dizer que até o desenvolvimento pleno da inteligência várias etapas serão realizadas. 

CONCLUSÕES 

A experiência com as orientações do PNAIC possibilitou a aprendizagem das crianças de 

maneira lúdica e prazerosa favorecendo a compreensão de toda a turma. Muito deste incentivo se 

deu pela curiosidade das crianças em identificar as letras dos seus nomes na ficha nominal.  

Observou-se o desenvolvimento das crianças de 4 anos em todos os aspectos cógnitos com 

avanços na habilidade referente a práticas sociais de escrita e leitura. 

Mesmo em outros momentos de atividades as crianças os alunos ficavam brincando com as 

letras na parede falando os nomes das letras e as imagens que as representavam. 

A prática é a percepção ativa de conhecimentos e de operações mentais e para compreendê-

los e aplicá-los consciente e autonomamente, é preciso a criação de uma forma de conhecimento 

humano, da relação cognitiva entre criança e matéria de estudo e o desenvolvendo-se sob as 
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situações próprias do processo de ensino. O ensino existe na relação com a aprendizagem, no 

contexto social e não apartados das experiências 
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ANEXOS 

Figura 1 

 
Fonte: Poça, 2018 
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Figura 2 

 
Fonte: Poça, 2018 

Resumo 

O aperfeiçoamento da prática docente nas instituições de educação infantil requer um olhar cuidadoso 
e atencioso, para a ação pedagógica e educativa com crianças de 0 a 5 anos de idade. Nesse sentido, há 
a necessidade de pensar em vários aspectos que podem contribuir para o fazer docente, desde a 
formação e qualificação profissional à organização do trabalho pedagógico propriamente dito. O 
presente trabalho tem como objetivo apresenta as práticas pedagógicas desenvolvidas em uma turma de 
educação infantil de 4 anos em uma escola do campo no município de Castanhal no estado do Pará. No 
quadro teórico sustentamos as discussões apresentadas em autores como Corsino (2016), Soares (2009), 
Piaget (1986) e Vygotsky (2007). As discussões apresentadas levam em consideração os saberes e 
conhecimentos referente as experiências na qual se organizam o currículo, como por exemplo, o eu, o 
outro e o nós. É pertinente dizer, que essas experiências se sustentam nos aspectos emocional, social, 
cognitivo e físico. Atividade foi desenvolvida ao longo do ano de 2018 na qual se observou a atuação 
das crianças diante do mundo letrado propiciado pelo confronto diário com o sistema alfabético através 
da observação, de atividades lúdicas, de brincadeiras e de desafios proposta pela professora. Para isso, 
foi utilizado o alfabeto ilustrado fixado na parede da sala de aula.  Este procedimento incluído na rotina 
diária favoreceu a compreensão das crianças no reconhecimento do alfabeto e seu uso como prática 
social na construção e formação dos nomes das crianças e em outras situações de aplicabilidade em 
sala. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Alfabeto, Prática Pedagógica, Professor. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo o Dictionnaire de Linguistique (1973), a escrita é uma representação da língua 

falada por meio de signos gráficos e tem como suporte o espaço, que a conserva. Em uma visão 

mais romanceada, Calkins (1989, p.15) nos diz que “escrever permite que transformemos o caos em 

algo bonito, permite que emolduremos momentos selecionados nas nossas vidas, faz com que 

descubramos e celebremos os padrões que organizam a nossa existência”. No ambiente escolar, já 

percebemos a escrita, enquanto processo, se distanciar da ideia de que o aluno aprende o que o 

professor sabe sobre o assunto. Hoje, cada vez mais, em nossas salas de aula, entendemos a 

presença do aluno como participante ativo das situações comunicativas nas quais a escrita está 

inserida de forma funcional no seu cotidiano. A partir dessas práticas sociais, reconhece-se que há 

um saber construído, uma vez que são atribuídos sentidos à escrita. Cabe ao professor, no contexto 

escolar, mediar essa relação com a escrita, a fim de que ela se torne significativa. O trabalho de 

investigação inicial sobre esses saberes confere ao ato de ensinar um sentido diferenciado, que 

possibilita um olhar mais voltado para contribuições que o indivíduo já traz para o processo de 

aprendizagem instrucional, permitindo que o domínio da tecnologia da escrita seja integralizado 

através do letramento, este caracterizado pelo uso efetivo da escrita nas práticas sociais.  

Em consonância com as ideias de Vygotsky, corroboradas por Teberosky (2001, p. 9), ler e 

escrever não são atos dissociados das situações e atividades que têm uma função e um sentido 

reconhecido pela criança que são validados pela comunidade a qual ela pertence, o que nos leva a 

refletir sobre as atividades de escrita propostas em sala de aula e direcionar o planejamento para a 

possibilidade de traçar estratégias que potencializem as capacidades cognitivas dos alunos, através 

da metacognição, viabilizando ao educando o controle desses processos na busca pela eficiência nas 

práticas desenvolvidas.  

Partindo desses pressupostos, o presente trabalho busca refletir acerca dos caminhos a se 

percorrer na busca pelo êxito nas atividades de escrita, compreendendo a metacognição como uma 

capacidade de monitorar e autorregular o sistema cognitivo do indivíduo. Para isso, será 

apresentado o projeto “Plantar livros, colher leitores”, desenvolvido na EEM Dra. Aldaci Barbosa, 

em Fortaleza, Ceará.  
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A ESCRITA NO CONTEXTO ESCOLAR  

Sabemos que a tecnologia da escrita é uma das mais antigas que a humanidade identifica e, a 

partir dela, o homem atribuiu diversos usos particularizados, intencionalmente, para suprir as 

necessidades de cada povo. Ou seja, a escrita não se limita ao reconhecimento de símbolos e regras 

de um sistema linguístico preestabelecido, pois requer uma construção de sentido envolvida em um 

processo de intencionalidade do sujeito nas práticas sociais em que está presente. Para tanto, é 

imprescindível que existam motivações reais para a escrita, que se aproximem das conveniências 

específicas de cada grupo. 

Conforme Teberosky (2001), os métodos utilizados para as práticas pedagógicas de escrita 

no âmbito escolar direcionam as escolhas dos professores à simplificação de textos de forma a 

convertê-los em material acessível aos alunos, seguindo um critério de associar o material a 

possíveis dificuldades que possam surgir durante uma atividade. Essa proposta visa a associação da 

metodologia com os processos cognitivos dos alunos, desconsiderando dados sobre a competência 

das crianças no campo da linguagem escrita, assim como sua capacidade de monitoramento e 

autorregulação dos seus processos cognitivos, definida pela Psicologia Cognitiva como 

metacognição.  

Além disso, outras dificuldades surgem no que se refere ao ensino da língua escrita. “Na 

escola, enfatiza-se o ensino da língua escrita enquanto código descontextualizado cujas convenções 

gráficas a criança precisa dominar e cuja gramática ela precisa conhecer” (REGO, 1987 apud SCOZ 

et al., 1987, p. 131), o que reduz o ato de redigir a uma atividade mecânica de reprodução de 

paradigmas.  

A complexidade da ação de escrever envolve uma série de elementos que não podem ser 

descartados, como afirma Vieira (2005, p. 17): 

A escrita de um texto atualiza diferentes conhecimentos e práticas, envolvendo 

aspectos cognitivos, comunicativos e linguísticos (estes vistos em diferentes níveis – 

da organização das ideias no texto, à escolha de suas estruturas e palavras). 

Numa abordagem social/interacional do processo de escrita, “o ato de redigir é concebido 

em função de uma audiência (um provável leitor para o texto), ou de um propósito comunicativo” 

(VIEIRA, 2005, p. 71). Desse modo, a relação entre os fatores mencionados amplia as 

possibilidades de traçar estratégias nas quais o aluno seja protagonista do seu método de construção 

da escrita, através de uma organização que lhe permita contemplar esses aspectos dentro de um 
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plano de texto que terá como impulso o processo psicológico da motivação intrínseca, pautada na 

capacidade de envolvimento, percepção e controle sobre dada atividade.  

A palavra projeto, no cenário atual da educação, sobretudo na Educação Pública, parece 

validar de alguma forma o trabalho desenvolvido pelo professor, uma vez que lhe confere um 

respaldo, não só amparado pela sugestão dos documentos norteadores da educação, como também 

pela relevância para o papel social de educador. Esse tipo de trabalho é baseado nos princípios da 

Escola Ativa, defendidos por John Dewey (1956 apud LOPES, 2012, p. 2), que compreende a 

atuação direta do aluno, considerando seus interesses pessoais na construção de uma aprendizagem 

significativa.  

De acordo com Oliveira et al. (2014, p. 13), o trabalho com projetos é fundado na concepção 

de uma escola aberta que se distancia do formato engessado que padroniza o processo de 

aprendizagem e distribui de forma desigual o conhecimento adquirido a partir dele. Amparados por 

esses princípios, consideramos o trabalho com projeto uma forma de aliar conhecimentos 

institucionais àqueles trazidos pelos alunos, a fim de compor algo que estimule a vontade de 

participação efetiva no processo das ações propostas, pois quando há identificação, há motivação e 

interesse.  

Segundo Vieira (2005, p. 85), para redigir, precisamos conciliar exigências de natureza e 

níveis diferentes. Para o Projeto que será apresentado, consideramos a forma como os níveis de 

composição - conteúdo, estrutura e estilo - serão compreendidos e trabalhados pelos alunos, através 

do enfoque do Processamento de Informação, proposto pela Psicologia Cognitiva que, conforme 

nos mostra Jou; Sperb (2006), considera que o sistema cognitivo tem a capacidade de monitorar, 

planejar e regular seus processos. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O ambiente onde o aluno vive deve introduzir a prática da leitura e escrita, oferecendo-lhe 

oportunidades diversas, como a leitura de histórias, a audição de narrativas pelos pais, a invenção, a 

ilustração ou a modificação do que foi lido, escutado e/ou imaginado. Todavia, quando esse cenário 

ideal não existe ou existe de forma precária, a intervenção da escola faz-se necessária. O projeto 

“Plantar livros, colher leitores” surgiu com a finalidade de suprir as carências de leitura e escrita do 

Ensino Médio da E.E.M. Dra. Aldaci Barbosa, sendo contemplados os alunos de 1º ano dos turnos 

manhã, tarde e noite.  
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A fim de dar suporte ao trabalho, cabe ao professor a função de mediar e incentivar a 

interação entre os saberes já internalizados e os que estão em via de internalização. Ressalta-se que 

o professor não é a única variável a interferir no processo da aprendizagem, mas é quem possui um 

papel muito importante para o desenvolvimento dos indivíduos nas escolas. O professor que 

conhece os processos de evolução da escrita e detecta a hipótese na qual seu aluno se encontra, 

poderá propiciar-lhe conscientemente um melhor desenvolvimento. Segundo Emilia Ferreiro (1993, 

p. 25), “conhecer quais são esses processos de compreensão infantil dota o alfabetizador de um 

valioso instrumento para identificar momentos propícios de intervenção nesse processo […]”. 

O presente projeto de promoção da leitura e da escrita nas salas de aula estrutura-se em três 

pilares: motivar os alunos a adquirirem o hábito pela leitura e fortalecer o trabalho com a estrutura e 

a prática escrita de gêneros textuais em sala de aula. Trata-se de um projeto de incentivo à leitura e 

à escrita desenvolvido nas salas de 1º ano do Ensino Médio.  Uma vez por semana, em dia pré-

estabelecido para a turma, em cada sala de aula, durante 50 minutos, os alunos fazem a leitura de 

livros paradidáticos pré-selecionados de acordo com seus interesses e predileções. Ao término do 

período de leitura, os alunos produzem o gênero textual proposto: fanzine, sobre os aspectos que 

para eles foram relevantes do livro lido. A palavra fanzine vem da contração da expressão em 

inglês fanatic magazine, que significa em português revista de fãs. São publicações feitas por 

pessoas e para as pessoas que gostam de um determinado tema em comum, sejam elas amadoras ou 

profissionais. Por se tratar de um gênero moderno e bastante apreciado pelos jovens, o trabalho 

torna-se bastante motivador para os alunos.  

Após o período de leitura, é feito um estudo detalhado da estrutura do gênero até os alunos 

sentirem-se aptos a produzir o seu próprio fanzine, partindo de uma consciência metatextual, 

definida como: 

Uma atividade realizada por um indivíduo que trata o texto como um objeto de 

análise, cujas propriedades podem ser examinadas a partir de um monitoramento 

intencional. O indivíduo assume uma atitude reflexiva em relação a este objeto 

linguístico de forma deliberada, focalizando sua atenção no texto em si mesmo, e não 

em seus usos (compreensão e a produção). (GOMBERT, 1992 apud FERREIRA; 

SPINILLO 2003, p.119). 

Consideramos o ato de redigir um processo comunicativo com um propósito específico, 

presente de forma efetiva em nossas vidas, em diferentes situações. Para corroborar com essa 

premissa, a culminância desse projeto é atrelada à exposição das produções escritas dos alunos a 

destinatários reais. Os fanzines são apresentados a grupos de jovens leitores de fanzines da 
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comunidade e interessados pelo gênero, a fim de validar essa ação pedagógica como algo 

significativo tanto para os autores quanto para os leitores.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Entendemos, através dos resultados deste trabalho, que o processo de escrita vai muito além 

da decodificação e que a busca pela proficiência na língua escrita está atrelada a diferentes aspectos 

que não se limitam aos lexicais, sintáticos e semânticos. Quando o aluno compreende a tarefa e 

consegue mobilizar aspectos cognitivos de forma a favorecer a sua aprendizagem, confere a ele uma 

autonomia que vai se consolidando a medida em que as experiências alcançadas vão sendo exitosas 

em diferentes propostas de produção, o que refina suas estratégias metacognitivas, por meio do 

reconhecimento de estruturas que o permite selecionar habilidades necessárias para chegar ao 

objetivo pretendido. Além disso, a escrita não pode se limitar mais a comandos desprovidos de 

contextualização em situações comunicativas autênticas, uma vez que a escrita, desde o advento da 

Psicologia Cognitiva voltou-se para a importância do processo utilizados por quem escreve.  
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Resumo 

A escrita é um processo que requer a mobilização de vários fatores – linguísticos, sociais e cognitivos - 
que se alinham entre si.  A concepção de escrita tem essência sociocultural marcante, consolidada 
através do uso como prática social. Entretanto, no contexto escolar, ainda nos deparamos com práticas 
pedagógicas que se distanciam desses pressupostos, limitando o processo de escrita somente a aspectos 
linguísticos. Diante disso, neste trabalho buscamos refletir acerca da importância de trabalhar a escrita 
de forma a considerar o processo, ou seja, o caminho percorrido até chegar ao produto final: o texto 
escrito. Para isso, apresentamos um projeto de leitura e escrita, desenvolvido em turmas de 1º ano do 
Ensino Médio de uma escola pública, situada em uma comunidade de Fortaleza/CE, marcada pela 
violência, a fim de mostrar a importância de inserir os alunos como protagonistas desse processo de 
construção da escrita. Ademais, destacamos a importância das estratégias metacognitivas que são 
fundamentais para conferir ao sujeito autonomia, segurança e competência nas atividades de produção 
de textos. Por meio deste trabalho pudemos identificar a significação que é dada pelos alunos ao 
processo de escrita quando oportunizamos a eles serem protagonistas do seu processo individual. Além 
disso, percebemos o quanto o trabalho com projetos de leitura com foco na escrita de um gênero 
textual específico é importantes e possibilita um redimensionamento de nossas práticas pedagógicas 
enquanto professores de Língua Portuguesa.  

Palavras-chave: Escrita, Projeto, Cognição, Metacognição. 
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O tema da pesquisa refere-se à educação para o pensar, pois o ato de pensar é intrínseco à 

condição de todo ser humano, a partir do momento que este sujeito nasce e inicia suas relações, 

começa a se deparar com algumas circunstâncias e interrogar o mundo que o cerca. O “espanto”,  é 

uma dimensão atribuída ao filósofo grego Sócrates, que nasceu no ano de 470 a. C. na cidade de 

Atenas,  e conhecido pelo uso da maiêutica – atribuída ao ofício de sua mãe como parteira, sendo 

que, para este pensador, no ato de “parir ideias”, todo ser humano é capaz de dar à luz um novo 

pensamento dentro de um diálogo e conforme amplia sua retórica, melhor produzirá argumentos e 

reconhecerá que “nada sabe”, assim, sente necessidade de aprofundar em novos conhecimentos. 

Casanova (2010), ao parafrasear Martin Heidegger – filósofo alemão – amplia a discussão 

sobre a filosofia ao acentuar que “filosofar não significa, por fim, outra coisa senão ser um 

iniciante.” O que este pensador quis afirmar é que filosofar não é acumular diversas informações 

oriundas de doutrinas ou temas filosóficos de caráter pontual, mas sim um caminho conceitual que 

nos conduz à verdade. 

A minha formação inicial foi em Filosofia - no ensino de graduação – onde tive a 

oportunidade do encontro com o espanto filosófico, i. e., de fazer uma leitura de mundo sobre uma 

nova perspectiva, levando-me à uma transformação do ser, pensar e agir. Após este contato inicial, 

pude percorrer caminhos que me ajudassem a ampliar as possibilidades, desta forma, lecionando, 

participando de estágios de supervisão e em constante contato com pessoas que me fizeram 

observar com maior cuidado a Educação e suas relações com o ensino de Filosofia. 

Segundo Pacheco (2014, p.99): “cada ser humano tem o seu projeto, social. E, para nós 

educadores, é o da reelaboração da cultura profissional e pessoal.” Neste sentido, tenho pautado a 

minha forma de viver, criando espaços de reflexão sobre a prática, num processo de construção e 

reconstrução de identidades: pessoal e profissional. 

A sala de aula é o local onde vários questionamentos podem emergir, pois os sujeitos 

imbuídos e que participam desta comunidade de aprendizagem investigativa podem convergir suas 

visões e perspectivas de mundo, criando uma nova forma de saber, não obstante, há situações que 

nos desafiam, tais como a provocação que encontrei em uma turma de estudantes dos Anos Finais 

do Ensino Fundamental – AFEF – pelo depoimento de uma criança: “Nós gostamos das aulas de 

Filosofia, porém, como utilizar os conceitos ensinados já?”  - o que nos leva a refletir sobre as 

finalidades e os sentidos da escola e dos demasiados conteúdos ali ensinados para aqueles a quem a 

escola se destina: os estudantes. É recorrente, em muitas escolas encontrarmos estudantes que 

apresentam dificuldade trazer para o plano do concreto um discurso escolar que, por vezes, é 
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apresentado de forma totalmente abstrata e assim corremos o risco de tornar a escola, 

desinteressante, sobretudo em nossa contemporaneidade onde a informação está disponível ao 

alcance de grande parte das pessoas, pelo acesso às “novas tecnologias” as novas gerações 

apresentam cada vez mais diminuída capacidade de concentração e de apreensão de conteúdos 

transmitidos de forma bancária e passiva. A proposta de inserção do Ensino de Filosofia desde a 

infância tem por base uma educação fundamentada na autonomia e na responsabilidade do sujeito, 

ensinando-o a pensar por si mesmo e a agir eticamente com outros na sociedade. 

A prática do ensino de Filosofia na escola a partir dos anos iniciais da educação básica surge 

como uma proposta de desenvolver nas crianças o exercício para o livre pensar. O ensino da 

filosofia, a partir dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF), contribui significativamente 

para o processo de ensino-aprendizagem, colaborando para que a criança/adolescente seja capaz, ao 

longo do processo educacional, de fazer escolhas - de modo reflexivo e argumentativo – 

desenvolvendo posturas éticas, emancipadoras, tendo papel  de protagonista em seu processo de 

formação e de transformação. Para que isto seja possível em nosso sistema público de ensino, ele 

necessita estar circunscrito como uma Política Pública Educacional, e que sua efetivação e 

promoção atenda às demandas da sociedade e promova a justiça social e o exercício da democracia 

entre os cidadãos. 

Stephen Ball, professor inglês conceitua as Políticas Públicas Educacionais, como uma 

forma de pesquisa e teorização das Políticas e assim compreender como estas são produzidas. Para 

isso o autor apresenta um conceito de ‘enactment’, que usualmente é conhecido para descrever de 

forma analítica um processo para aprovação de leis/decretos, todavia, aqui nos interessa entender 

que “[...] a palavra no sentido teatral, referindo-se à noção de o ator possuir um escrito que pode ser 

apresentado/representado de diferentes formas. Os atores envolvidos (no caso, os docentes) 

possuem o controle do processo e não são “meros implementadores” das políticas.” (BALL, 2009, 

p.315).  Aqui fica claro a visão deste autor sobre o caráter social e pessoal que os docentes 

materializam durante a vivência de tais políticas. 

O problema desta pesquisa se concentra no processo de implementação do ensino de 

Filosofia nos AIEF como uma Política Pública Educacional em escolas da rede municipal de 

Itupeva/SP. Acreditamos que o ato de pensar -  essência das ações no ensino de Filosofia -  é 

considerado como ato indispensável à educação escolar, no sentido de entender escola como 

ambiente em que todos são sujeitos de direito à Educação e ao livre pensar. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 89 

O referido município desde o ano de 2013 trabalha com a inserção do ensino de Filosofia em 

sua matriz curricular processual das escolas públicas. Desta forma, pretendemos - do ponto de vista 

teórico – no processo da pesquisa – realizar uma aproximação com os conceitos de comunidade de 

investigação e a comunidade de aprendizagem. Para que tal relação entre ambas comunidades 

possam ser efetuadas, nos apropriaremos das concepção do americano Mattew Lipman que, 

segundo sua experiência, utilizou uma metodologia que ajudasse a desenvolver, a partir dos 

primeiros processos da vida escolar, habilidades de raciocínio, formação de conceitos e 

investigação, visando a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos sujeitos, pois entende a sala 

de aula como espaço desejável para a construção dessa comunidade: 

Podemos esperar que a Filosofia para Crianças dê frutos numa sala de aula 

heterogênea onde os estudantes falem sobre uma variedade de experiências e estilos de 

vida, onde se explicitem diferentes crenças na importância das coisas, e onde uma 

pluralidade de maneiras de pensar, em vez de serem depreciadas, sejam consideradas 

inerentemente valiosas. (LIPMAN; SHARP; OSCANYAN, 1994, p. 69) 

Tal proposta que teve seu início por Lipman e colaboradores, promove aos participantes da 

comunidade de investigação uma capacidade de formulação de reflexão crítica, oportunizando, 

neste processo, o direito de expressão de ideias particulares em relação a algum objeto de estudo, de 

forma que todas as visões divergentes e convergentes dentro do grupo possam ser respeitadas, 

formulando novas epistemologias.  

Intencionamos ainda nesta pesquisa, cotejar os elementos que compõem a comunidade de 

investigação de Lipman com os princípios da comunidade de aprendizagem, definida por Pacheco 

(2014), entre outros. 

É necessário explicitar que esta pesquisa é de base qualitativa, em fase de revisão 

bibliográfica, e que visa compreender e analisar os desafios presentes no processo de 

implementação (2013-2019) de uma Política Pública Educacional no município de Itupeva/SP, na 

forma de estudo de caso (STAKE, 1999). Apresenta ainda como instrumentos: i) entrevistas 

coletivas com gestores e professores de Unidade Escolares –grupo focal – que atuem no ensino de 

Filosofia, com registros áudio visuais e em Diário de Campo – visando compreender os desafios do 

processo de implementação dessa Política Pública e ii) a realização de rodas de conversa com 

crianças – estudantes dos AIEF em escolas que mantém a disciplina de Filosofia desde o ano de 

2013 – para verificar o olhar e os sentidos do ensino de Filosofia na perspectiva destas crianças na 

faixa etária de 6 a 11 anos. De forma complementar, utilizaremos o recurso de leitura de 

documentos orientadores do município (para entendimento do contexto de implementação da 
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Política Pública de ensino de Filosofia nas escolas municipais). O estudo também se justifica pela 

importância e urgência da reinvenção das escolas nos moldes tradicionais de ensinar-aprender em 

que a criança/estudante tem papel passivo e a escola apresenta-se como instituição reprodutora de 

modelos sociais dominantes e que não contribui para uma formação integral e emancipadora dos 

sujeitos que dela participam. williamluizs@gmail.com 
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Resumo 

O ensino de filosofia, a partir das etapas elementares da educação básica, se justifica pelo seu papel 
complementar no processo de ensino aprendizagem e para a vida, levando a criança/estudante a uma 
compreensão crítica do mundo, podendo fazer escolhas responsáveis, de modo a se tornar um sujeito-
cidadão capaz de empreender atitudes éticas e emancipadoras, resultado do protagonismo que assume 
em sua vida. A pesquisa, de base qualitativa, intenciona compreender e analisar os desafios presentes no 
processo de implementação de uma Política Pública de Ensino de Filosofia na rede municipal de 
Educação de Itupeva/SP (na forma de estudo de caso) - desde a sua gênese até a escuta sensível de 
crianças que estudam no município e que  vivenciam tal Política e ainda compreender os impactos 
dessa Política na organização das escolas públicas daquela localidade, uma vez que o ensino de Filosofia  
faz parte da estrutura curricular das etapas elementares da Educação Básica, consolidado como Política 
Pública Educacional e entendida como parte da formação integral dos sujeitos. A pesquisa tem como 
instrumentos de pesquisa entrevista coletiva – grupo focal – com gestores e professores das escolas da 
rede municipal e rodas de conversa – narrativas com crianças na faixa etária de 06 a 10 anos de idade 
(que vivenciam e/ou vivenciaram o ensino de Filosofia nas escolas públicas do município). O estudo 
também se justifica pela importância e urgência da reinvenção das escolas nos moldes tradicionais de 
ensinar-aprender em que a criança/estudante tem papel passivo e a escola apresenta-se como 
instituição reprodutora de modelos sociais dominantes e que não contribui para uma formação integral 
e emancipadora dos estudantes e dos professores.  

Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais, Escola Pública, Ensino de Filosofia para crianças, 
Educação para o pensar, Pesquisa com crianças. 
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INTRODUÇÃO 

As juventudes surgem com maior enfoque nas pesquisas brasileiras a partir da primeira 

década do século XXI, como discutiremos mais a fundo na próxima seção desta produção. 

Estudiosos desenvolveram investigações dotadas de diversas abordagens com base nestes sujeitos, o 

jovem como formador de cultura, estudante, trabalhador e suas características. Entretanto, ao 

especificar o terreno das pesquisas em educação, verificamos a existência de um viés pouco 

explorado, sem registros em diversas bibliotecas digitais científicas: o professor iniciante e jovem.  

A conjunção aditiva "e" impressa no título deste estudo manifesta a função de unir teorias, 

por vezes dissociadas, mas que demonstram uma relevância e necessária aproximação 

epistemológica. Professores iniciantes enfrentam desafios particulares nos seus primeiros anos de 

prática docente, contudo, as salas de aula estão recebendo cada vez mais professores começando 

suas carreiras no alvorecer da juventude, por volta dos 20 anos, quando possuem características 

biológicas, psicológicas e socioculturais específicas dessa fase da vida. Estes aspectos singulares 

causam tensões únicas que duram, segundo Huberman (2007), de 2 a 3 anos do ciclo da vida 

profissional dos professores, afetando as relações e os processos de ensino-aprendizagem 

desenvolvidas pelos docentes.  

Uma palavra norteadora no que se refere ao período investigado é "tactear" (HUBERMAN, 

2007, p. 39). Evidentemente, ao expressar o momento em que o professor recém-formado atua, ele 

investiga, tateia os aspectos que compõem a sua realidade profissional. Isto é, busca descobrir 

adequações e forma de atender e expectativas e desafios da prática pedagógica que precisam ser 

superados, em um movimento dinâmico e dialético entre o ideal e o real.  

Com a finalidade de destacar os desafios enfrentados por estes professores iniciantes jovens, 

mostra-se imprescindível compreender, primeiro, como vem sendo abordada a profissão docente, e 

ainda, como são vistos esses jovens professores na busca de seus ideias. Para isso, Tardif (2007) 

ressalta: 

Fundamentalmente, o ensino � visto como uma ocupa��o secund�ria ou perif�rica em 

relação ao mercado de trabalho. O tempo de aprender n�o tem valor para si mesmo; � 

simplesmente uma prepara��o para a “verdadeira vida”, ou seja, o trabalho produtivo, 

ao passo que, comparativamente, a escolariza��o � dispendiosa, improdutiva ou, 

quando muito, reprodutiva (2007, p. 17).  
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Dessa forma, as dificuldades enfrentadas pelos professores iniciantes revelam ultrapassar o 

ingresso na prática docente, há que se lidar com a desvalorização profissional por parte da 

sociedade, e com tensões derivadas de obstáculos profissionais, como os baixos salários, as 

frustrações decorrentes de idealizações sobre a profissão, lacunas de formação, problemas 

relacionais, falta de experiência e outros.  

Estabelecemos que, por se tratar de uma pesquisa em fase inicial, não se pretende no escopo 

deste texto analisar as razões dos desafios encontrados nem discutir, em profundidade, alguns deles. 

Quer-se, nesse momento, explorar os principais desafios apontados no referencial teórico 

selecionado, observando os mais recorrentes, aqueles pouco mencionados e até mesmo alguns 

silenciamentos. Assim, novas pesquisas poderão ser desenvolvidas, a fim de ampliar e aprofundar 

as proposições deste trabalho.  

Primordialmente, como embasamento teórico para o entendimento e análise do problema de 

pesquisa, busca-se amparo nos seguintes autores: Maria Carla Corrochano, Paulo freire, Helena 

Abramo, Juarez Dayrell, Marília Sposito, António Nóvoa, Angelina Peralva, José Machado Pais, 

Maurice Tardif e Georges Didi-Huberman. 

Com Maria Carla Corrochano, Georges Didi-Huberman e Maurice Tardif, busca-se 

compreender relação entre o currículo das universidades, nos cursos de licenciatura, e o mercado de 

trabalho para os jovens professores. Em Angelina Peralva e Paulo Freire encontra-se aportes 

importantes para analisar a dimensão histórico-política dos jovens desempenhando tanto o papel de 

cidadãos, como o de professores recém-formados. Marília Sposito, José Machado Pais, Juarez 

Dayrell e Helena Abramo são de fundamental importância para o entendimento da identidade 

juvenil. Outros autores serão salientados ao longo da pesquisa com a finalidade de ampliar o escopo 

da investigação. 

Nessa fase exploratória, que exige uma investigação "bibliográfica disciplinada, crítica e 

ampla" (MINAYO, 2002, p. 32), o território teórico delimitado pelo objeto de pesquisa ainda está 

sendo desvelado e permitirá, em seguida, o olhar qualitativo e rigoroso sobre os achados.  

IDENTIDADE JUVENIL E AS TENSÕES DO PROFESSOR INICIANTE 

A princípio, faz-se necessária uma breve exposição das várias faces da juventude destacadas 

na seara acadêmica. O segmento populacional “juventude” �� foi visto e estudado como uma fase 

temporal linear e transitória entre a infância e a vida adulta, sendo definida como um período de 
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instabilidade e inseguran�a. O “vir a ser” que no destaque de Tânia Salem (1986) expressa em uma 

percepção negativa onde se nega a vivência significativa dos jovens.  

Com base no movimento hippie na década de 60, que se insurgiu contra a cultura 

hegemônica da época e se libertou de amarras sociais, surgiu a ideia que o jovem é sempre um ser 

livre de convenções sociais e titular de sua própria cultura Dayrell (2003) conquanto, na década 

seguinte, houve uma relevante mudança no pensamento dos jovens e de seus observadores. A partir 

de meados de 1970 a preocupação dos jovens e as questões analisadas academicamente foram em 

maior número voltadas para empregabilidade juvenil (PAIS, 1990; ABRAMO, 1997). A datar do 

início da década de 80 até os dias atuais há um constante e ininterrupto movimento para mudanças e 

adaptações sociais, com especial destaque questões relativas às tecnologias (ABRAMO, 1997) 

Atualmente, Abramo, Dayrell, Sposito e outros seguem a percepção de Angelina Peralva 

(1997) realçando que as Juventudes (a pluralidade se dá pela diversidade sociocultural dos jovens) 

são "condição social" e concomitantemente uma espécie de representação sócio-cultural inserida em 

um momento histórico.  

Todavia há que fazer um recorte para que se possa definir os sujeitos de uma uma pesquisa 

e, em que pese existir uma imprecisão epistemológica (SPOSITO, 1997) quanto a definição do 

grupo social “juventude” para essa investiga��o, optamos por destacar dois principais aspectos 

desses sujeitos descritos por Pais (1990): um é o fator biológico, no qual encontramos amparo na 

legislação brasileira. Jovens biologicamente definidos são as pessoas que têm idade entre 15 e 29 

anos de acordo com o § 1o do art.1o da Lei n°.12.852 de 5 de agosto de 2013 (Estatuto da 

Juventude). E, o outro advém de influências sociais e históricas, onde voltamos nossa atenção aos 

fatores externos que influenciam as identidades e atitudes desses sujeitos Dayrell (2003).  

Ambas perspectivas são importantes para compreensão de desafios enfrentados jovens 

recém-formados em licenciaturas e que, ao concluírem seus estudos, se vêem diante de alunos 

também jovens, também vivenciando as tensões do contexto escolar.  

Conseguimos identificar por meio de análise bibliográfica, vários fatores de cunho 

econômico, estrutural e ideológico que obstam o exercício pleno do magistério Pimenta (2008). No 

bojo dessas dimensões, a autora enfatiza os seguintes aspectos: a falha nos currículos que não 

preparam os professores como pesquisadores, a importância do trabalho coletivo, a autonomia dos 

docentes, condições de trabalho, carreira, salário, identidade e seus processos de formação, novas 

tecnologias, esgarçamento das relações sociais e afetivas, violência, indisciplina e desinteresse.  
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As demandas da escola para os professores iniciantes jovens partem do mundo atual, das 

exigências que incorporam traços como: "a incerteza, a competitividade, o sucesso, a eficiência, a 

produtividade, em perfeita consonância com a invasão de critérios de qualidade empresariais no 

campo educativo" (VIEIRA, 2002).  

No cerne dos conflitos, estão as condições de realização e do trabalho exigido, de acordo 

com Huberman (2007). Há um entusiasmo inicial atrelado, por vezes frustrado pelas pretensões da 

equipe pedagógica das escolas, que muitas vezes exercem uma influência tolhedora no 

desenvolvimento das práticas, bem como,  a grande responsabilidade de inúmeros aspectos que 

compõem a sala de aula, a aula, os alunos adequação ao programa pedagógico da escola e pertencer 

ao corpo profissional. O autor destaca a dicotomia entre sobrevivência e descoberta. A descoberta é 

a propulsão para superar e sobreviver aos desafios; como a existência de perfis, solicitando que os 

jovens docentes enquadrem suas personalidades em papéis pré-existentes.  

Com o apoio da Pedagogia de Paulo Freire, através de sua perspectiva crítica 

compromissada com a humanização, pode-se partir dos aspectos de negatividade que surgem da 

realidade escolar, ou seja, fatores que impedem os jovens professores de se expressar e exercer a 

profissão docente com autonomia e liberdade.  

Através dos aspectos levantados, delineiam-se desafios que ultrapassam a questão da 

condição de iniciantes dos professores recém-formados. Isso porque, ao somar-se a essa temática a 

categoria juventude, os desafios destacados no início da carreira docente ganham nuances e 

contornos próprios que merecem análises específicas para auxiliar não apenas na sua compreensão, 

mas também no seu enfrentamento. 

CONCLUSÕES 

A pesquisa em desenvolvimento permite, no estágio atual, sinalizar alguns dos principais 

desafios enfrentados por professores iniciantes que, atrelados a identidade jovem, acarretam uma 

potencialização dos obstáculos encontrados no cotidiano da prática docente.  

É importante destacar que os obstáculos encontrados têm uma grande repercussão na prática 

docente dos sujeitos da pesquisa. Isto é, compreender as razões de ser desses obstáculos, e 

vislumbrar possibilidade de superá-los é indispensável a melhoria do ensino-aprendizagem em uma 

direção humanizadora.  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 96 

Como enfatiza Paulo Freire o ato de aprender-ensinar é refeito e reorganizado ao longo da 

práxis:  

O aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente através da 

retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O aprendizado do ensinante ao 

ensinar se verifica na medida em que o ensinante, humilde, aberto, se ache 

permanentemente disponível a repensar o pensado, rever-se em suas posições; em que 

procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e os diferentes caminhos e veredas 

que ela os faz percorrer. [..] Não podemos nos tornar um burocrata da mente. (1997, 

p.19) 

Estes aspectos ressaltados na fala do autor nos remetem aos currículos de formação das 

licenciaturas; os quais, quando compromissados com uma formação crítico-reflexiva, propiciam 

autonomia e conhecimento, elementos necessários para o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica significativa.  

Destaca-se que os desafios receberam o enfoque central da pesquisa. Dentre eles, os que 

mais chamaram atenção por serem recorrentes nas bibliografias consultadas foram os seguintes: a 

falta de autonomia, insegurança, desrespeito a identidade e formação em serviço pouco 

significativa.  

Dada a relevância que o equacionamento que estes desafios representam para uma inserção 

mais justa e solidária dos professores iniciantes e jovens em sua prática profissional a pesquisa 

prosseguirá com aprofundamento de estudos sobre eles, acrescendo elementos empíricos e novos 

aportes teórico-metodológicos.  

REFERÊNCIAS 

PERALVA, Angelina, (1997). O jovem como modelo cultural. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, ANPEd, n 5 

PAIS, José Machado, (1993). Culturas juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda 

SPOSITO, Marília. Estudo sobre juventude em educação. Revista Brasileira de Educação.Mai/Jun/Jul/Ago 1997 N º 5 
Set/Out/Nov/Dez 1997 N º 6 

DAYRELL, Juarez. O jovem como um sujeito social.Rev. Bras. Educ. [online]. 2003, n.24, pp.40-52.  

SALEM, Tânia, (1986). Filhos do milagre. Ciência Hoje, SBPC, v. 5, nº 25, p. 30-36, jul.-ago. 

ABRAMO, Helena; BRANCO, Pedro Paulo Martoni. Retratos da Juventude Brasileira. Análises de uma pesquisa 
nacional. Ed. Fundação Perseu Abramo e Instituto da cidadania:São Paulo, 2011.  

FREIRE, Paulo.Professora sim tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho dágua, 1997.   

Agenda Nacional de Trabalho decente, Brasília, 2006.  

PIMENTA, S. G. Professor Reflexivo no Brasil: g�nese e cr�tica de um conceito. 5. ed. S�o Paulo: Cortez, 2008. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 97 

HUBERMAN, Michael. O ciclo de vida profissional dos professores. In: N�VOA, Ant�nio (org.) Vida de professores. 
2 ed. Porto: Porto Editora, 2007.  

VIEIRA, Renato Gomes. Educação, Cultura e Sociedade: abordagens críticas da escola. Goiânia: Edições Germinal, 
2002. 

MINAYO, Maria Cec�lia de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, m�todo e criatividade. 18 ed. Petr�polis: Vozes, 
2002. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e forma��o profissional. Tradu��o de Francisco Pereira. 8. ed. Petr�polis: Vozes, 
2007. 

Resumo 

Esta pesquisa insere-se em um conjunto de investigações acerca de características que envolvem a 
noção de juventude e, de forma especial, em debates sobre jovens que escolheram a docência como 
profissão. Objetiva-se identificar alguns dos principais desafios que se fazem presentes no início da 
carreira docente e ganham contornos específicos quando os professores são jovens, do ponto de vista 
jurídico e biológico. Neste estudo serão consideradas características psicológicas e socioculturais dos 
jovens que, segundo Corrochano (2005), irão afetar a sua consciência pessoal e social no desempenho 
de seu papel político enquanto professores. O pressuposto aqui assumido é que na imbricação das 
características supracitadas podem ser identificados grandes desafios vivenciados por jovens docentes 
nas escolas, ao tentar conciliar suas demandas identitárias e pessoais com as exigências da profissão 
docente.  A pesquisa, em fase inicial, busca responder: "Quais os principais desafios enfrentados por 
professores iniciantes jovens, no Brasil, em diferentes modalidades e níveis de ensino?". Nesta primeira 
fase da investigação está sendo realizada uma revisão bibliográfica que possibilitará o reconhecer os 
desafios enfrentados pelos jovens docentes e, em um segundo momento analisar suas razões de ser e 
possibilidades de superação, à luz do referencial teórico selecionado. A pesquisa toma como base 
estudos sobre juventudes desenvolvidos Maria Carla Corrochano, Marília Sposito, Helena Abramo e 
Juarez Dayrell, dentre outros. A transição de aluno para professor foi alterada ao longo do tempo, 
jovens entram na sala de aula com o título docente e precisam lidar com as tensões desse contexto e 
com cobranças e problemas estruturais da escola que sufocam suas identidades e afetam diretamente as 
relações de ensino-aprendizagem. Com essa preocupação, tal temática torna-se objeto de estudo neste 
trabalho.  

Palavras-chave: Juventudes; Professor iniciante; Profissão docente; Ensino-aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho desenvolvido em 2019, foi aplicado em uma escola do município de 

Cariacica, no Espírito Santo, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e seus resultados vem 

sendo discutidos no programa de mestrado Educimat, do Instituto Federal do espírito Santo. 

Procuramos trabalhar com uma Sequência Didática (SD) fundamentada nos métodos de uma 

Alfabetização Científica proposta por DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO (2009). Esta 

sequência didática procurou estabelecer por meio de uma historicidade o processo de 

desenvolvimento da matriz energética brasileira no intuito de identificar a influência da energia 

elétrica nos hábitos de vida do ser humano. A partir desta abordagem histórica, procuramos analisar 

como os hábitos de vida do nosso educando e sua utilização da energia elétrica pode contribuir para 

impactar o ambiente e a sociedade em que vivemos. Esta pesquisa se estabeleceu por meio de 

vertente qualitativa objetivando a interatividade dos sujeitos o que na visão de Chizzotti (1991) está 

configurada com a realidade e no fomento de uma união entre elementos subjetivos e a realidade 

objetiva. 

MARCO TEÓRICO  

Moura (2009) adverte ao professor que reproduz uma prática que não leve em consideração 

as especificidades do público da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Isto emerge como uma 

problemática, pois esse público tem características particulares e, a partir do momento em que o 

professor não busca complementar sua formação, não é capaz de acompanhar todo debate que se 

produz no cerne dessas pesquisas. 

Neste contexto, há uma temática no ensino de Ciências que vem sendo amplamente 

discutida no meio acadêmico, que é a Alfabetização Científica. Mas porque abordar esta temática 

na EJA? Acredita-se que o papel da escola seja o de formar cidadãos críticos e conscientes sobre si 

e a sociedade, e tornar os alunos protagonistas de seu aprendizado. No seguimento EJA suas 

vivências, culturas, histórias, experiências de vida enriquecem a sala de aula, fazendo-se necessário 

que o profissional educador crie possibilidades que potencializem esses pontos e as utilizem como 

ponto chave de sua práxis. 

De fato, isto procede. Uma vez acordado, pensa-se em como isto poderia ser realizado à luz 

do ensino da Ciência, que é um dos pilares principais da evolução humana. Mas porque os 

educadores deveriam ter esta preocupação? Atualmente, há o reconhecimento da ciência e 
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tecnologia como sendo o norte principal de todas as conquistas históricas que marcaram a 

humanidade. Porém, este “fazer ciência” se torna incontestavelmente necessário, não dialogando 

com a sociedade em geral para quem ele se destina. Nesse ponto, a alfabetização científica se daria 

nos ensinos elementares como forma de aproximar esses dois universos integrantes, mas ao mesmo 

tempo tão distintos. 

Chassot (2000) discute os objetivos da alfabetização científica. 

[...] a alfabetização científica tem como objetivo fazer os educandos se apropriarem do 

conhecimento científico como linguagem para melhor compreender o mundo em que 

vivem para, assim, transformá-lo. A emergência desse conceito busca superar os 

problemas vividos pela utilização do conhecimento científico que privilegia decisões 

particularistas e tecnocratas e fazer com que o ensino da ciência seja mais vinculado à 

realidade do educando, permitindo sua maior participação na sociedade frente aos 

avanços científicos e tecnológicos. 

Uma abordagem temática, relacionada com cotidiano do estudante, o estimula a interagir 

com o assunto, consequentemente, apropriar-se de conhecimentos, levando ao protagonismo em sua 

construção do saber. Assim o docente promove a alfabetização científica e sua aula acaba se 

tornando mais colaborativa, engajadora e interessante. 

Tendo como base as vivências práticas do educando, e lembrando o papel da educação na 

formação de indivíduos como “cidadãos de bem”, o docente pode utilizar dos conhecimentos da 

ciência, cultura e tecnologia através das práticas educativas, como meio de mediação, indo de 

encontro ao movimento CTS/CTSA, promovendo a cidadania e preservação do meio em que 

vivemos. 

Para SANTOS e QUINATO (2011), uma abordagem CTS/CTSA, enquanto focalizada na 

educação e, mais precisamente, no ensino de Ciências, procura preparar o aluno para o exercício da 

cidadania e caracteriza-se por uma abordagem dos conteúdos científicos no seu contexto social, 

além de pregar que a melhoria da qualidade educacional implica em uma apropriação do conteúdo 

abordado de forma que os alunos sejam capazes de, em posse desses conhecimentos, realizar uma 

leitura crítica da realidade. 

SANTOS e MORTIME (2002, p. 114) manifestam acerca dos valores no movimento CTSA. 

[...] Esses valores estão vinculados aos interesses coletivos, como os de solidariedade, 

de fraternidade, de consciência do compromisso social, de reciprocidade, de respeito 

ao próximo e de generosidade. Tais valores são, assim, relacionados às necessidades 
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humanas, o que significa um questionamento à ordem capitalista, na qual os valores 

econômicos se impõem aos demais. 

Sob essa perspectiva, o docente consegue trabalhar conceitos científicos de forma 

interdisciplinar e contextualizada, promovendo a aproximação entre saber científico e saber prático, 

levando a alfabetização científica.  

METODOLOGIA 

Para esta pesquisa, optou-se por uma análise qualitativa, ao entender-se que sua realização 

contou com a interatividade dos sujeitos, que não é estática, com a realidade, muito menos 

quantificada, criando-se uma rede de conectividade entre a realidade objetiva e os elementos 

subjetivos que constituem um sujeito (CHIZZOTTI, 1991). 

Essa pesquisa ainda pode ser qualificada como aplicada, dentro do proposto por 

GERHARDT e SILVEIRA (2009, p. 35), que a descrevem como aquela que “objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos”. 

No tocante aos procedimentos de pesquisa, optamos por abordá-la como estudo de caso, 

conforme afirma FONSECA (2002, p. 33): 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico. 

Partindo das definições apresentadas, utilizamos uma abordagem qualitativa de pesquisa, 

cuja natureza é aplicada, com objetivo descritivo e exploratório, a partir de estudo de caso, onde os 

dados foram coletados de observações, relatos escritos e registros fotográficos, oriundos dos 

momentos de mediação pedagógica.  

Para a estruturação da SD, definiu-se suas características a partir de Antoni Zabala. O autor 

relata que, primordialmente, o que identifica este método pedagógico é a forma com que estão 

dispostas as atividades (ZABALA, 1998, p. 53). Também relata que a evidência dessas atividades, 

dentro de uma SD, possibilita a identificação, salienta e transpõe as formas de ensinar. Em 

decorrência destas relações, a de se considerar a importância das intenções educacionais, sendo 

constituintes dos conteúdos de aprendizagem. Ou seja, definir qual (ais) a (s) finalidade (s) da SD é 

um passo crucial para que o aluno se aproprie dos conteúdos. 
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A metodologia para produção da sequência didática embasou-se nos momentos pedagógicos 

definidos por DELIZOICOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO (2009, p. 200 a 202), a saber: 

problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. 

Problematização Inicial: apresentam-se situações reais que os alunos conhecem e 

presenciam e que estão envolvidas nos temas, embora exijam, para interpretá-las, a 

introdução de conhecimentos contidos nas teorias. 

Organização do Conhecimento: os conhecimentos selecionados como necessários 

para a compreensão dos temas e da problematização inicial são sistematicamente 

estudados neste momento, sob orientação do professor. 

Aplicação do Conhecimento: Destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o 

conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto 

as situações iniciais que, determinaram seu estudo como outras situações que, embora 

não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, podem ser compreendidas pelo 

mesmo conhecimento. 

RESULTADOS 

Embasados nos pressupostos supracitados, percebemos que o público da EJA é realmente 

particular. A princípio, a SD seria produzida com mais debates, onde os conteúdos seriam 

apresentados gradativamente, porém, não houve boa aceitação dessa dinâmica por alguns alunos da 

turma. Dessa forma, o percurso metodológico foi alterado, sendo incluído mais conteúdos e cópia 

de texto no quadro, por não fazer sentido dar sequência a algo ao qual os alunos não se 

interessassem. 

No momento da problematização inicial, o vídeo utilizado foi um pouco extenso, mesmo 

assim os alunos interagiram de acordo com o conhecimento que possuíam sobre a energia elétrica e 

sobre as hidrelétricas. Alguns compartilharam já ter ido a uma usina. Nesse momento do debate, a 

professora registrou no quadro as palavras principais geradas pelos alunos (também outras), e eles 

copiaram em seus cadernos. 

Na última etapa da problematização, os alunos preencheram uma tabela com os dados do 

consumo de aparelhos domésticos de suas residências nos últimos três “talões de luz”, e elaboraram 

um gráfico, respondendo a questões sobre ele. Essa atividade os possibilitou compreender sobre as 

nomenclaturas presentes nos “talões de luz” e refletir sobre a quantidade de impostos cobrados 

sobre seu consumo. A professora explicou o significado de cada sigla e como ela é contabilizada. 
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Na confecção do gráfico, os alunos verificaram em qual mês houve maior consumo e discutiram 

quais ações foram diferentes naquele mês.  

No segundo momento, a SD englobou a organização do conhecimento. As atividades 

propostas reuniram a intenção de fazer com que os alunos refletissem sobre os impactos ambientais 

da produção de energia elétrica e seu consumo. Através de vídeo e de texto exposto, a professora 

dialogou com os alunos a respeito da abordagem dos materiais. O vídeo possui duas facetas: a 

primeira demonstrava o lado econômico e progressista, segundo a visão da ANEEL, (Agência 

Nacional de Energia Elétrica) e a segunda abordava os impactos reais que a construção de uma 

hidrelétrica traz ao meio ambiente e a sociedade.  

Os alunos conseguiram perceber essa diferença, inclusive citaram a construção de uma 

hidrelétrica da cidade de Aimorés (MG), e os impactos trazidos para a comunidade local. No 

momento do questionário sobre o texto indicado, os alunos registraram sua percepção e releitura 

sobre o conteúdo discutido. 

Do ponto de vista da abordagem CTS/CTSA, para SANTOS e QUINATO (2011) este 

momento da aula alcançou os conteúdos científicos relacionados ao contexto social dos alunos. 

Uma vez que se apropriam desses conteúdos, eles serão capazes de realizar uma leitura crítica de 

seu ambiente. 

No último momento, durante a aplicação do conhecimento, os refletiram acerca de todos os 

dados levantados até então e identificaram atitudes a serem modificadas, a fim de minimizar o 

consumo de energia e, por sua vez, reduzir os impactos deste para com meio ambiente. Eles, junto 

com a professora, produziram uma tabela onde indicaram quais aparelhos possuíam em casa e como 

faziam uso desses aparelhos, indicando uma forma mais adequada. 

Nesse momento, os alunos participaram ativamente da aula, comparando a forma de utilizar 

seus aparelhos com a de seus colegas e, inclusive, ajudando-os nessa análise. A professora indicava 

a quantidade de energia que os aparelhos consomem, a fim de que os alunos a confrontassem com a 

análise do seu “talão de luz”, feita na atividade anterior. 

CONCLUSÕES 

Para a produção da SD foram considerados os três pilares deste público, a saber: cultura, 

trabalho e tempo, onde os alunos participaram ativamente das atividades propostas que, por sua vez, 
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levavam em consideração sua vivência, história, cotidiano e correlações dos conteúdos com o 

ambiente em que eles estão inseridos. 

Havia uma expectativa de uma resistência maior por parte dos alunos aos conteúdos, porém, 

fora a restrição inicial à dinâmica da SD, eles se mostraram favoráveis, uma vez que cada etapa do 

processo foi inclusa na avaliação do 3º período letivo do ano de 2019. 

Em se tratando dos conceitos da alfabetização científica, que se integraram a produção desta 

SD, percebemos a necessidade de que o professor tenha uma abordagem que aproxime os alunos da 

realidade da sociedade atual. Observamos isto a todo momento, mas, primordialmente, no 

descortinar das nomenclaturas presentes no talão de energia elétrica, mostrando-se consternados 

com a quantidade de impostos que pagam e não tinham ciência. 
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ANEXOS 

Figura 1. Problematização inicial: Apresentação do vídeo e debate através de notícia. 

 
Fonte: Autores 2019. 

 
Figura 2. Produção da tabela de consumo e comparação dos talões de energia. 

 
Fonte: Autores 2019. 
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Resumo 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) mantém-se relevante nas esferas educacionais, sobretudo, no 
ensino de Ciências, onde a alfabetização científica é abordada e faz-se necessário aproximar os sujeitos 
envolvidos do vocabulário científico. O desenvolvimento de práticas educacionais que vislumbre uma 
sensibilização dos educandos a partir dos contextos em que estes e inserem, se faz necessário. Neste 
artigo foi abordado uma Sequência Didática (SD) baseada na metodologia da Alfabetização Científica 
proposta por DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO (2009), na certeza que esta abordagem 
pedagógica promove um processo de interatividade entre educador e educando em uma perspectiva 
identificar elementos contextuais presentes na vida do aluno. Para este trabalho procuramos partir de 
uma temática muito presente no dia a dia dos educandos. Neste sentido, procuramos traçar esta 
sequência didática a partir do tema “Produção e Consumo de Eletricidade”. Para construção da 
pesquisa, objetivou-se compreender o contexto ao qual esse tema emerge e seu envolvimento no 
cotidiano em uma perspectiva interacional dos alunos. Para isso, procuramos desenvolver uma relação 
dialógica com os nossos educandos com o intuito de abordar, de maneira sucinta, o histórico da forma 
de produção de energia. A historicidade do processo da produção de energia permitiu os educandos 
discutirem a utilidade energia elétrica e os impactos sociais e ambientais que são resultados desta fonte 
energética. A SD se justifica na correlação do cotidiano dos alunos com o tema abordado na 
perspectiva CTS/CTSA. Após a aplicação, observou-se a possibilidade de uma ação pedagógica 
diferenciada para esses alunos, pois possuem bases específicas e conhecimentos únicos, intrínsecos ao 
público da EJA. 

Palavras-chave: Alfabetização Científica, CTS/CTSA, EJA. 
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INTRODUÇÃO 

Considerando-se que o Ensino de Ciências na educação escolar deve contribuir para a 

formação cidadã de adolescentes e jovens, diversas estratégias vêm sendo pensadas e utilizadas para 

tentar facilitar a aprendizagem de conhecimento científico, entendido como produção cultural e 

humana relevante para a ampliação da visão e da compreensão de mundo dos educandos.  

As atividades lúdicas podem ser uma possibilidade de prática escolar que permite a 

aproximação dos alunos ao conhecimento científico de forma mais dinâmica e prazerosa. Em 

especial, os jogos didáticos parecem motivar e estimular o interesse dos estudantes (CUNHA, 

2012).  

Neste trabalho, apresentamos a proposta do jogo didático PerFísica e como se deu o 

processo de sua elaboração, que contou com a participação de alunos do Ensino Médio/Técnico de 

uma instituição federal de ensino, no âmbito de um projeto de extensão. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Messeder-Neto e Moradillo (2016) apontam que, no contexto do Ensino de Química, é 

comum que relatos de experiência e mesmo pesquisas sobre atividades lúdicas não apresentem 

nenhum referencial teórico que fundamente tais práticas. Os autores criticam esse fato e propõem, 

em seu trabalho, as seguintes questões norteadoras para o professor orientar a aplicação de um jogo 

didático:  

Qual lugar o conteúdo científico ocupa nesse jogo? A diversão do jogo orbita em 

torno desse conteúdo? Os estudantes têm consciência de onde essa atividade quer 

chegar e o que ele deve aprender? O jogo mobiliza os conceitos que o estudante deve 

aprender? Em que momento o professor faz a síntese dos aspectos que foram 

discutidos no jogo? (MESSEDER-NETO; MORADILLO, 2016, p. 367) 

Estendendo essas considerações ao Ensino de Ciências como um todo e ampliando a 

abrangência das mesmas, pensamos que, além de orientar a aplicação do jogo didático, tais 

perguntas podem (e devem) servir de base para a reflexão sobre a própria elaboração e estruturação 

inicial do jogo. Ademais, os seguintes elementos foram considerados na elaboração do jogo didático 

descrito neste trabalho: contexto de elaboração do jogo didático; seu objetivo pedagógico e suas 

características; sua forma de utilização em sala de aula; as interações entre os estudantes durante o 

jogo e o papel de mediação do professor durante sua aplicação. 
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PROPOSTA DO JOGO DIDÁTICO 

O jogo didático PerFísica (Figura 1) é composto por 1 tabuleiro, 1 dado, 5 pinos (que 

representam os jogadores) e 65 cartas, divididas em quatro categorias: Físico, Conceito, Fenômeno 

e Lei, Princípio ou Modelo Matemático. Cada carta possui um nome relativo a uma das quatro 

categorias e 12 dicas, nas quais há explicações e afirmações científicas relativas ao nome da carta.  

O objetivo do jogo é adivinhar o maior número de nomes de cartas, por meio das dicas lidas, para 

assim poder percorrer rapidamente as casas e chegar primeiro ao fim do tabuleiro.  
Figura 1. Tabuleiro, cartas, dado, pinos e fichas do jogo PerFísica 

 
O número de casas andadas a cada rodada pelo jogador que identifica o nome da carta é o 

número de dicas que faltam ser lidas na carta. Por exemplo, se um jogador identifica o nome da 

carta após a leitura da segunda pista, ela andará 10 casas, pois ainda haveria 10 dicas na carta, as 

quais não serão mais lidas. Ou seja, quanto menos dicas o jogador precisar para identificar o nome 

da carta, mais casas irá andar e chegará mais rápido ao final, a fim de vencer o jogo. Em relação aos 

assuntos físicos das cartas, 23 delas compreendem temas de Mecânica, 15 de Física Moderna, 15 de 

Física Térmica, 6 de Ondas e 6 de Óptica. 

Para a aplicação do jogo em sala de aula, sugere-se que uma turma seja dividida em 

pequenos grupos. Desta forma, a partir das dicas lidas, os alunos podem discutir e compartilhar 

ideias com seus colegas mais diretamente. Nas aplicações realizadas, o PerFísica teve duração 

média de 45 minutos, mas isso irá depender do desenvolvimento dos jogadores durante o jogo e das 

mediações do professor. 

Como parte da dinâmica do jogo, há nas cartas dicas com conteúdo científico e sem 

conteúdo científico. As dicas com conteúdo científico são aquelas que cumprem o objetivo 

pedagógico do jogo, ou seja, auxiliam no processo de ensino e aprendizagem. Um exemplo disso é 
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a dica número 3, da carta Corrente de Convecção, da categoria Fenômeno: “Faz parte da 

termodinâmica”. Já as dicas sem conteúdo científico são aquelas que conferem jogabilidade às 

partidas, como a dica número 12, da carta Processo Isobárico, também da categoria Fenômeno: 

“Desloque-se uma casa no sentido crescente do tabuleiro”. 

O jogo é iniciado quando os jogadores lançam o dado para que possa ser definida a ordem 

dos jogadores durante o jogo (quem tira o maior número começa respondendo, e assim por diante). 

Após isso, o mediador escolhe uma carta aleatória, indica aos demais jogadores a categoria da carta 

e coloca uma ficha azul no tabuleiro sobre a categoria da carta, para que os jogadores não se 

esqueçam da mesma.  Ele pergunta qual das 12 dicas o jogador da vez deseja. Escolhido o número 

da dica, o mediador coloca uma ficha vermelha no número da dica que consta no tabuleiro (a fim de 

que os jogadores lembrem qual dica já foi pedida) e faz a leitura da dica. O jogador pode tentar 

adivinhar o nome da carta. Caso ele adivinhe corretamente o nome da carta, irá avançar o número 

de casas no tabuleiro igual ao número de dicas que não foram reveladas pelo mediador. Caso não 

adivinhe, o jogador seguinte pedirá uma dica da carta para leitura e todo o processo se reinicia. Vale 

ressaltar que, a qualquer momento da partida, o jogador da vez pode requerer ao mediador a 

releitura das dicas já lidas da carta em questão. 

Dando seguimento ao jogo, o mediador escolhe uma nova carta e a partida continua, de 

acordo com a dinâmica apresentada. Quando um dos jogadores consegue realizar todo o trajeto do 

tabuleiro, ele será o vencedor da partida.  

Para maior jogabilidade e dinâmica do jogo, faz-se necessário que os jogadores possuam 

algum conhecimento prévio acerca de assuntos relacionados à Física, para que possam identificar as 

cartas para avançar no tabuleiro, a fim de chegar até o final e vencer. Todavia, consideramos que o 

jogo PerFísica não é somente um jogo de verificação de conhecimento, mas, também, de ampliação 

de conhecimentos, visto que a leitura das dicas das cartas pode apresentar aos alunos novos 

aspectos relativos a um dado conceito, lei, fenômeno ou cientista (físico).  

CONTEXTO DE ELABORAÇÃO DO JOGO 

O jogo didático PerFísica foi elaborado em 2014, no âmbito do projeto de extensão MÁFIA 

(Muitas Atividades de Física Interativa e Aplicada), desenvolvido com a participação de estudantes 

de Ensino Médio/Técnico em uma instituição federal de ensino (CARVALHO et. al, 2014). Ele é 

inspirado no jogo comercial de tabuleiro Perfil, da empresa GROW©, sendo sua dinâmica adaptada 

segundo os objetivos pedagógicos do PerFísica. 
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Os extensionistas do projeto elaboraram um padrão para as cartas do jogo e confeccionaram 

algumas delas, que foram posteriormente corrigidas em seu conteúdo pela professora orientadora do 

projeto. A fim de envolver mais alunos na elaboração do jogo, aumentar a jogabilidade do 

PerFísica e possibilitar que ele fosse jogado em muitos momentos e diferentes contextos pelos 

alunos, foi solicitada a três turmas de 3º ano do Ensino Médio/Técnico a elaboração de novas cartas 

para compor o jogo. Tal atividade foi utilizada como avaliação para esses estudantes na disciplina 

de Física, já que a professora orientadora do projeto de extensão também ministrava aula nas turmas 

citadas. 

As cartas deveriam ser elaboradas por duplas de alunos, no padrão de formatação 

previamente definido. Cada turma deveria selecionar uma parte da Física para a elaboração das 

cartas (Mecânica, Física Térmica, Ondas, Óptica, Eletricidade, Física Moderna, entre outras). As 

duplas deveriam definir e negociar os nomes das cartas, de modo que não houvesse repetição das 

mesmas dentro da turma nem entre turmas diferentes, pois há conceitos que podem ser abordados 

em mais de uma parte da Física. 

A professora orientadora do projeto de extensão corrigiu as cartas elaboradas, atribuindo 

notas às mesmas, e solicitou das duplas uma nova versão das cartas, com base nas alterações 

indicadas. As novas cartas foram corrigidas mais uma vez, dando origem à versão final das cartas 

que são utilizadas no jogo. 

APLICAÇÃO DO JOGO PERFÍSICA  

No ano de 2014, o PerFísica foi apresentado à comunidade interna e externa à instituição 

federal de ensino no âmbito da qual foi elaborado, durante a Semana de Extensão da instituição, a 

qual coincide com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Desde então, o jogo vem sendo 

utilizado pelos alunos de Ensino Médio Integrado como atividade complementar às atividades de 

sala de aula, a fim de revisar e ampliar conhecimentos. Esses objetivos pedagógicos do PerFísica 

são explicitados aos estudantes ao início da aplicação do jogo, para que eles tenham consciência dos 

mesmos e para que o caráter lúdico seja sempre associado ao conhecimento científico escolar que se 

pretende abordar. 

Em 2017 e em 2018, a professora orientadora do projeto de extensão que originou o 

PerFísica utilizou-o após suas aulas de Física Térmica em turmas de 2º ano, como atividade de 

retomada e aprofundamento dos conhecimentos trabalhados em sala de aula. Cartas sobre Física 
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Térmica foram selecionadas para essas aplicações, que ocorreram com os alunos jogando em 

grupos de 5 a 6 estudantes. 

O objetivo do jogo e sua dinâmica foram explicados aos grupos, que deveriam também, a 

cada tentativa de resposta para identificação do nome da carta pelas pistas, explicar oralmente por 

que haviam escolhido aquela resposta ou o que os havia levado à resposta. Além disso, foram 

disponibilizadas folhas de papel aos grupos, para que eles pudessem fazer rascunhos e anotações, 

sistematizar respostas, etc.  

Ao final de cada partida, a professora fazia a síntese dos aspectos relativos à carta 

selecionada, apontando acertos e/ou incoerências nas respostas dos grupos. Tal síntese é essencial 

para se atingir os objetivos pedagógicos do jogo, e indicamos que ela seja feita sempre ao final de 

cada partida, pois, por vezes, explicações do professor, esclarecimento de dúvidas dos estudantes e 

sistematizações ao longo da partida podem comprometer a jogabilidade ou ajudar um grupo em 

relação ao outro. 

Nas aplicações do PerFísica, em especial, no contexto de sala de aula, observamos que o 

jogo mobiliza conhecimentos científicos com os quais os estudantes já tiveram contato e apresenta 

novos aspectos de fenômenos, conceitos, leis, etc., os quais colaboram para ampliar a compreensão 

dos estudantes sobre assuntos previamente estudados. 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho, apresentamos o jogo didático PerFísica, tanto no que se refere à sua 

elaboração (feita de modo compartilhado entre professora de Física e estudantes de Ensino 

Médio/Técnico) como às suas características e à sua aplicação em diferentes contextos. Ao longo 

deste texto, entendemos que foi possível associar a forma como o jogo didático foi elaborado e 

implementado às orientações presentes em Messeder-Neto e Moradillo (2016). 

Sobre o lugar do conteúdo científico no jogo didático, característica também apontada como 

importante pelos referidos autores, ele aparece, na forma como o PerFísica foi elaborado e tem sido 

aplicado, tanto no momento da confecção compartilhada das cartas pelos estudantes como na leitura 

das pistas das cartas ao longo das partidas. Também a dinâmica de aplicação do jogo, com 

pequenos grupos de alunos competindo entre si, permite que os estudantes discutam coletivamente 

antes de fornecerem suas respostas (tentativas de adivinhar o nome da carta), o que favorece a 

colaboração no interior do grupo, o compartilhamento e a confrontação de ideias. 
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Ademais, nas aplicações mais recentes do jogo, a solicitação feita pelo mediador do jogo 

(professor) de que o grupo explique oralmente por que escolheu determinada tentativa de resposta e 

a síntese feita por ele, ao final de cada partida, sobre os aspectos relativos à carta em questão 

ampliam as possibilidades de aprofundamento e de reflexão sobre o conhecimento científico escolar 

mobilizado durante o jogo. Tal fato aponta para as potencialidades que o jogo didático PerFísica 

pode apresentar para a retomada e para a ampliação de conhecimento científico escolar. 
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Resumo 

As atividades lúdicas podem ser uma possibilidade de prática escolar que permite a aproximação dos 
alunos ao conhecimento científico de forma mais dinâmica e prazerosa. Neste trabalho, apresentamos a 
proposta do jogo didático PerFísica e como se deu o processo de sua elaboração, que contou com a 
participação de alunos do Ensino Médio/Técnico de uma instituição federal de ensino, no âmbito de 
um projeto de extensão. Dentre os elementos que foram considerados na elaboração do PerFísica, 
destacamos: contexto de elaboração do jogo didático; seu objetivo pedagógico e suas características; sua 
forma de utilização em sala de aula; as interações entre os estudantes durante o jogo e o papel de 
mediação do professor durante sua aplicação. O PerFísica é um jogo de tabuleiro, composto por 65 
cartas, divididas em quatro categorias: Físico, Conceito, Fenômeno e Lei, Princípio ou Modelo Matemático. Cada 
carta possui um nome relativo a uma das quatro categorias e 12 dicas, nas quais há explicações e 
afirmações científicas relativas ao nome da carta. O objetivo do jogo é adivinhar o maior número de 
nomes de cartas, por meio das dicas lidas, para assim poder percorrer rapidamente as casas e chegar 
primeiro ao fim do tabuleiro. As cartas do jogo foram confeccionadas por duplas de alunos e tal 
atividade foi utilizada como avaliação para a disciplina de Física. As cartas foram corrigidas pela 
professora orientadora do projeto de extensão no âmbito do qual o jogo foi elaborado, resultando na 
versão final do jogo. O PerFísica vem sendo utilizado como atividade complementar às atividades de 
sala de aula da disciplina Física. As aplicações do jogo apontam para as potencialidades que ele pode 
apresentar para a retomada e para a ampliação de conhecimento científico escolar. 

Palavras-chave: Jogo didático; Atividade lúdica; Física; Retomada de conhecimentos. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil, como outros países, tem vivenciado uma transição nutricional caracterizada pela 

substituição do consumo de alimentos ‘in natura’, por alimentos processados e industrializados, 

além da substituição das refeições e preparações tradicionais por lanches com concentração elevada 

de energia, gorduras e alto teor de açúcar e sódio (SOUZA et al, 2013). Tal hábito está interligado 

com o crescimento no número de problemas relacionados à nutrição e ao metabolismo, como a 

obesidade, as doenças cardiovasculares, a hipertensão e o diabetes (MALIK et al, 2010).  

No cenário brasileiro essa problemática tem acarretado um aumento no número de 

brasileiros diagnosticados com diabetes. Esse número cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando 

de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016. Paralelo a isso, o excesso de peso cresceu 

26,3% nos últimos dez anos. Os dados preocupantes são da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco 

e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgada em abril de 2017 

pelo Ministério da Saúde, e que elevam a diabetes e a obesidade a um patamar de problema de 

saúde pública.  

Os hábitos alimentares têm um papel de destaque na promoção da saúde, transformando a 

prática de uma alimentação saudável em um componente fundamental para a qualidade de vida e 

saúde dos discentes. Neste sentido, a escola assume um papel de destaque, uma vez que pode 

produzir uma mudança de atitudes que contribuam de modo positivo no comportamento dos 

estudantes (KRASILCHICK, 2005). Diante deste cenário, Marinho (1998) salienta que é importante 

transformar a escola em um espaço que privilegie a formação, ao invés da mera transmissão da 

informação. Nesse sentido, a escola aparece como um espaço adequado para desenvolver ações e 

discussões vislumbrando uma promoção de hábitos alimentares mais saudáveis.   

Diante da problemática atual, as atividades investigativas ganham um papel cada vez mais 

importante ao desenvolverem a criticidade através da utilização de uma diversidade de estratégias 

cognitivas. Neste cenário, Silva e Zanon (2000) ressaltam que a experimentação no Ensino de 

Ciências pode contribuir para a melhora das aulas de ciências e para a aquisição do conhecimento 

científico por parte dos estudantes. Nesse sentido, as aulas experimentais podem ser eficientes para 

propiciar uma compreensão maior dos conteúdos químicos, facilitando a aprendizagem, desde que a 

abordagem do experimento nessas aulas seja de caráter investigativo.  

Em uma atividade investigativa, os discentes mobilizam os conhecimentos que já têm e 

buscam outros para formular suas hipóteses e propor maneiras de solucionar o problema 
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apresentado. Devem argumentar, procurando justificar tais hipóteses e procedimentos propostos, 

assim como estabelecer relações entre fatos e possíveis explicações para aplicar os conhecimentos 

construídos em outras situações do cotidiano.  

Nesse contexto, esse trabalho tem por objetivo analisar, através de uma atividade 

investigativa, o teor de açúcar em algumas bebidas e a partir desses dados discutir com os 

estudantes as consequências na saúde deles.     

METODOLOGIA 

O grupo estudado foi composto por 30 alunos de uma turma do 3º ano do ensino médio de 

uma escola da rede pública do município do Rio de Janeiro. Esta série foi escolhida pelo 

conhecimento prévio do tema funções orgânicas, que por seu caráter apresenta uma relação próxima 

à temática de teor de açúcar nas bebidas. A atividade proposta foi realizada durante uma aula de 

Química no laboratório, com dois tempos de 50 minutos cada e com a presença das professoras da 

turma. 

Primeiramente, após uma breve apresentação da atividade e de sua metodologia, os alunos – 

já organizados em grupos de 4 componentes – discutiram, a partir de seus conhecimentos prévios, 

sobre a quantidade de açúcar em 3 bebidas diferentes, entre elas: suco de caixinha de caju, suco 

natural de laranja e refrigerante a base de limão (Sprite). Após essa discussão, foi solicitado que 

cada grupo colocasse as bebidas apresentadas em ordem crescente de teor de açúcar, apenas 

baseado no conhecimento prévio dos mesmos. 

Na sequência, os discentes iniciaram a próxima etapa do trabalho. Nela, cada um dos grupos 

realizou testes experimentais com as bebidas fornecidas pelas pesquisadoras de modo a demonstrar 

o teor de glicose nas bebidas escolhidas. Nessa etapa, os alunos colocaram em cada tubo de ensaio 

dez gotas de cada bebida, além de um tubo com dez gotas de água destilada, outro com dez gotas de 

solução de glicose e outro com dez gotas de solução de sacarose. Os três últimos tubos (água, 

solução de glicose e solução de sacarose) serviram de referência, ou seja, foi o controle de 

comparação com as bebidas analisadas. A cada um dos tubos de ensaio foi adicionado cinco gotas 

do Reagente de Fehling e colocou-se os tubos durante 5 minutos em banho-maria a 

aproximadamente 60oC, para a realização da reação de oxi-redução entre o Reagente de Fehling e 

as bebidas fornecidas. Após o banho-maria, os estudantes observaram a formação de um precipitado 

alaranjado nos tubos, o que caracterizava a quantidade de açúcar nas bebidas analisadas.  
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Ao término dos testes, os estudantes observaram e discutiram em grupos pequenos a 

atividade realizada. Nessa etapa foi solicitado aos discentes que colocassem novamente, agora 

mediante o resultado da prática, as bebidas apresentadas em ordem crescente de teor de açúcar. 

Além disso, também foi solicitado que fizessem um pequeno relatório sobre a atividade a ser 

entregue na próxima aula que seria uma semana depois.  

A avaliação do estudo foi baseada na análise dos dados documentais obtidos durante a 

atividade pedagógica desenvolvida e na observação participante (Minayo et al, 2002) ao longo do 

encontro com os alunos, além de uma entrevista com os sujeitos, objetivando-se apreciar a 

receptividade e aceitabilidade do recurso usado e sua efetividade como instrumento motivador. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou aos discentes momentos de interação e 

contextualização de suas percepções e concepções prévias, permitindo que expressassem livremente 

seu modo de agir e pensar, seus questionamentos, certezas e incertezas em relação à temática 

abordada. Outro fato que merece ser destacado foi o interesse deles pela atividade, que a relataram 

prazerosa, dinâmica e interligada ao cotidiano deles, visto tratar-se de uma temática essencial a vida 

de todos. Como bem sugere Freire (2001), a escola possui esse papel formativo, em que se faz 

necessário a articulação entre os conteúdos escolares e a realidade dos alunos, o que permite que os 

discentes se percebam como agentes capazes de agir e transformar a realidade.  

Conforme a orientação da atividade, os estudantes começaram a discutir a relação entre a 

quantidade de açúcar nas bebidas e a ascensão da obesidade no Brasil, nos últimos anos. 

Perguntados sobre quais os grupos de alimentos/ bebidas que mais impactavam na obesidade, 

segundo a opinião deles, destacaram os carboidratos, as gorduras e os açúcares. Focados em uma 

dieta restritiva de açúcares, foi pedido que indicassem quais das bebidas apresentadas 

anteriormente, deveriam ser evitadas, e mais uma vez foi sugerido à turma que discutissem entre 

seus pares e que colocassem intuitivamente as bebidas em ordem crescente quanto aos seus teores 

de açúcar. Essa etapa foi baseada na concepção de que a construção de novos conhecimentos deve 

sempre partir do conhecimento prévio dos alunos, mesmo que intuitivos e derivados, levando-se em 

consideração que o processo de aprendizagem implica a desestruturação e consequente 

reformulação dos conhecimentos através do diálogo e reflexão (MORAES, 1998). Nesse instante as 

discussões foram muito intensas, pois alguns discentes relataram que era óbvio que o refrigerante 

deveria ter o maior teor de açúcar pelo simples fato dele ser um refrigerante. Nessa primeira etapa, 
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de uma forma geral, os alunos indicaram que a ordem crescente de teor de açúcar nas bebidas seria: 

suco de caixinha, suco natural e refrigerante.  

Após essas discussões os alunos realizaram a atividade prática, que visava através de uma 

reação química medir qualitativamente quais bebidas teriam o maior índice de açúcar. Esta etapa foi 

importante, uma vez que a utilização da experimentação é considerada para o Ensino de Ciências, 

como essencial para a aprendizagem científica (ROSITO, 2008). Realizado o experimento, os 

discentes puderam observar e discutir a quantidade de açúcar de algumas bebidas através da reação 

química, usando como referência os tubos com água, a solução de sacarose e a solução de glicose, 

que serviram como padrão.  

As pesquisadoras discutiram com os alunos que a glicose possui a propriedade de ser 

redutora, por isso a sua presença pode ser identificada na presença de um oxidante adequado. Nesse 

experimento, foi utilizado o Reagente de Fehling que consiste numa solução de um sal de complexo 

de cobre (II) em meio básico. Quando esse sal se encontra na presença de açúcares redutores, o sal 

de cobre é reduzido gerando um precipitado de cor alaranjada que corresponde ao óxido de cobre 

(I) formado, Cu2O. Os grupos de estudantes, partindo da presença desse precipitado em maior ou 

menor volume, puderam analisar o teor de açúcar em cada bebida. Ao término da atividade os 

alunos foram convidados novamente a listarem na tabela as bebidas em ordem crescente quanto ao 

teor de açúcar e a comparar com o que esperavam inicialmente.  

Uma discussão muito interessante tomou conta da turma, pois a maioria dos grupos previu 

que o refrigerante deveria ter um valor elevado de açúcar e o resultado os surpreendeu. Cabe 

mencionar que, nesse momento, as pesquisadoras discutiram com os alunos a diferença entre 

frutose, glicose/sacarose, destacando que tanto glicose quanto frutose apresentam a mesma fórmula 

molecular, entretanto apresentam grupos funcionais diferentes, e nesse momento as pesquisadoras 

discutiram a isomeria apresentada por estes compostos. Além disso, as pesquisadoras discutiram 

que sacarose, glicose e frutose são três tipos de açúcares que contêm o mesmo número de calorias, 

que são todos encontrados naturalmente em frutas, legumes, laticínios e grãos, mas também 

adicionados a muitos alimentos processados e bebidas como as trabalhadas nessa atividade, mas 

que esses açúcares diferem em suas estruturas químicas, na forma como seu corpo digere e 

metaboliza-os e como eles afetam a saúde de todos nós.   

Após o término da atividade prática, os estudantes relataram que foi possível observar que 

todas as amostras apresentavam alguma quantidade de açúcar, com destaque para o suco de 

caixinha que foi o que apresentou pior resultado, ou seja, maior quantidade de açúcar.  Na amostra 
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considerada como controle, os estudantes, relataram que houve formação de precipitado alaranjado, 

o que caracterizava a presença de açúcar.  

O suco de caixinha nesse momento foi o centro das atenções, pois a grande maioria dos 

grupos o listou como tendo o menor índice de açúcar, e na verdade o observado foi o oposto. 

Comparado às outras bebidas, liderou no quesito açúcar o que acalorou mais as discussões e 

decepções quanto a usar esse tipo de bebida. Todos achavam que um suco de caixinha teria menos 

açúcar do que um suco natural e um refrigerante, e isso foi desconstruído durante a prática. Após 

esse momento as pesquisadoras discutiram juntamente com os alunos as reações químicas, oxi-

redução, além dos riscos do alto teor de glicose para a saúde da população. Nesse sentido, a escola 

deve possibilitar que os estudantes adquiram conhecimentos, habilidades e competências para que 

possam por em prática o que foi aprendido, permitindo aos sujeitos a opção por estilos de vida mais 

saudáveis (LIMA et al, 2014).  

Diante do experimento e informações acima, os discentes discutiram sobre a quantidade de 

açúcar nas bebidas e o aumento do número de obesos e diabéticos no Brasil. A realização dos 

experimentos, seguida da discussão com a turma, possibilitou que os alunos reestruturassem seus 

pensamentos, através de um processo ativo de aprendizagem e do desenvolvimento de habilidades 

de auto-reflexão, isso com uma aprendizagem baseada em um processo de busca de conhecimentos 

e construção de novos entendimentos, assim como preconiza Spronken-Smith et al (2007), como 

características das atividades de natureza investigativa.  Nesse sentido, Fonseca (2001) destaca que 

o conteúdo de Química na escola não pode ignorar a realidade, deve ter como finalidade a 

promoção de educação em Química que permita aos alunos tornarem-se cidadãos capazes de 

compreender o mundo natural que os rodeia, e de interpretar, de modo mais adequado as suas 

manifestações.  

Ao final das discussões todos puderam notar que as bebidas analisadas apresentam uma 

determinada quantidade de açúcar, contudo umas apresentam uma quantidade maior do que a outra, 

e puderam após inúmeras discussões refazer a ordem de teor de açúcar nas bebidas, além de 

debateram o impacto de cada uma dessas bebidas, na alimentação. Nesse contexto, os estudantes 

apresentaram um papel ativo, sendo as pesquisadoras apenas as orientadoras desse processo, no 

qual incentivaram os alunos a participarem da atividade.  
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CONCLUSÕES 

O açúcar é um componente bastante presente na nossa alimentação, e é consumido de uma 

forma natural em muitos alimentos, mas sobretudo é um componente adicionado durante o 

processamento e preparação de diversos alimentos e bebidas. É de amplo conhecimento que os 

refrigerantes, sorvetes e doces, por exemplo, contêm uma quantidade excessiva de açúcar 

adicionado, daí a necessidade de uma discussão e conscientização do consumo deste, por parte dos 

estudantes. Nesse sentido, na visão das autoras, atividades como esta são extremamente válidas e 

visam contribuir para a formação de um cidadão mais crítico e consciente.  

Por meio da realização desta atividade, a participação ativa dos estudantes foi observada. As 

discussões favoreceram uma conscientização maior a respeito do alto teor de glicose presente nas 

bebidas, o que proporcionou uma aprendizagem contextualizadora, significativa e direcionada para 

a realidade dos estudantes.   

Por fim, cabe ressaltar que a escolha, por parte das autoras, dessa prática pedagógica 

promoveu o conflito entre as concepções prévias dos discentes e as situações vivenciadas por eles, o 

que acarretou numa reflexão maior em relação aos seus hábitos alimentares.   
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Resumo  

A prática docente da Química tradicional se limita, aos conhecimentos focados em fórmulas, reações e 
nomenclaturas, distanciando-se da oportunidade de estabelecer relações que vão além e que trazem 
reflexão à vida dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Em paralelo a esse caminho, em 
meio a uma vida onde tudo é processado rapidamente, há um nicho que poderia ser bem explorado, 
como a ingestão de alimentos processados, um problema de dimensão alarmante na atualidade, como o 
consumo excessivo de açúcar por parte da população, que fez aumentar os casos de depressão, cáries e 
obesidade. O número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu mais de 60% nos últimos 10 
anos, o que vem transformando a obesidade e o diabetes em um problema de saúde pública. Esse 
trabalho tem por objetivo analisar, através de uma atividade investigativa, o teor de açúcar em algumas 
bebidas e a partir desses dados discutir com os estudantes as consequências na saúde deles, após a 
ingestão delas. Este trabalho foi desenvolvido com uma turma de 30 alunos do 3º ano do Ensino 
Médio de uma escola da rede pública do município do Rio de Janeiro. A atividade possibilitou aos 
estudantes momentos de interação e contextualização de suas percepções e concepções prévias, 
permitindo que expressassem livremente seu modo de agir e pensar, seus questionamentos, certezas e 
incertezas em relação à temática abordada. Os dados apontaram que a atividade investigativa utilizada 
tornou o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente e se mostrou eficaz na identificação das 
concepções prévias dos alunos, promovendo a contextualização e incentivando a criticidade dos 
mesmos.  

Palavras-chave: Abordagem investigativa, ensino de ciências, teor de glicose. 
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INTRODUÇÃO 

O tabagismo é uma doença, atualmente reconhecida como desordem mental, que pode afetar 

a Qualidade de Vida. Entretanto é notório que deixar de fumar é um processo complexo. Partindo 

da articulação da Educação e da Saúde, pressupõe-se que a abordagem cognitivo-comportamental 

desenvolvida pelo Grupo de Controle do tabagismo, sob o modelo dialógico freireano, possa ser 

considerada ferramenta de promoção da qualidade de vida de tabagistas, inseridos na Estratégia de 

Saúde da Família, na ausência de farmacoterapia específica. 

OBJETIVOS 

A presente pesquisa visa compreender qual o impacto da atividade de Educação em Saúde 

(ES), utilizando o modelo cognitivo-comportamental, na melhoria da Qualidade de Vida, dos 

participantes dos Grupos de Controle do Tabagismo (GCTs), que não querem ou não podem, fazer 

uso da terapia medicamentosa específica. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Deixar de fumar não é simples nem fácil, requerendo uma abordagem cognitivo-

comportamental associada ou não à farmacoterapia específica (HALTY, 2002). A intervenção 

cognitivo-comportamental, associa a abordagem cognitiva com o “treinamento de habilidades 

comportamentais”, baseando-se no desenvolvimento do autocontrole ou do automanejo, visando 

orientar o usuário a detectar e a escapar das situações de risco de recaída e, a criar estratégias de 

enfrentamento da dependência (SARDINHA, 2005). A estratégia utilizada nos GCT se encontra em 

sintonia com a concepção dialógica e participativa idealizada por Paulo Freire (1992), que aplicada 

à ES, possibilita que tanto o profissional de saúde quanto o usuário, atuem como iguais, porém com 

papéis diferenciados, buscando resgatar o saber popular sobre o processo saúde-doença-cuidado e 

estabelecer uma interlocução dialógica com o profissional de saúde (ALVES, 2005), permitindo 

que a integração entre o saber popular e o saber técnico, venha a ser uma estratégia de 

enfrentamento do problema do tabagismo, contribuindo, ao final, para a promoção de mudanças 

efetivas de hábitos e comportamentos, que cooperem para a melhoria da Qualidade de Vida dos 

tabagistas. 
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ASPECTOS GERAIS - TABAGISMO 

O tabagismo é uma doença, atualmente reconhecida como desordem mental 

(ROSEMBERG, 2003), que pode afetar a Qualidade de Vida. (DE LIMA, 2017). Desde 1992, a 

Organização Mundial de Saúde incluiu o tabagismo na Classificação Internacional de Doenças 

como síndrome da tabaco-dependência (capítulo F17.2). (OMS,1992). 

ASPECTOS GERAIS – EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

A educação em saúde surgiu como uma estratégia de prevenção das doenças em 1909, nos 

Estados Unidos da América (ALVES, 2011), sendo considerada uma prática social que visa à 

melhoria dos determinantes da saúde e, que deve ser centrada na problematização do cotidiano, na 

valorização da experiência de indivíduos e de grupos sociais e, na leitura das diferentes realidades. 

(ALVES, 2005). 

Na década de 1990 tem início a implementação da estratégia do Programa Saúde da Família 

(PSF) no Brasil, estando as atividades de educação em saúde incluídas entre as atribuições dos 

profissionais do PSF. (ALVES, 2005). Cabendo às equipes do PSF identificar situações de risco à 

saúde na comunidade assistida e desenvolver práticas de educação em saúde voltadas para a 

melhoria do autocuidado dos indivíduos.  (MS, 1997). 

Partindo do pressuposto de que a educação se estabelece como uma vertente entrelaçada à 

saúde, Fernandes (2010) salienta que “atentar e praticar a educação em saúde como processo 

educativo de construção de conhecimentos em saúde” é uma atribuição dos profissionais da saúde.  

ASPECTOS GERAIS - QUALIDADE DE VIDA 

A qualidade de Vida é definida pelo Grupo de estudos sobre qualidade de vida da 

Organização Mundial de Saúde como: 

[...]percepção dos indivíduos de sua posição na vida no contexto dos sistemas de 

cultura e valor em que vivem e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (WHOQOL, 1994 p.1). 
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IMPACTO DO TABAGISMO NO MUNDO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2017), O fumo é prejudicial para qualquer 

pessoa, independentemente do sexo, idade, raça, cultura e educação.  Ainda segundo a OMS, o 

consumo de tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas anualmente. (OMS, 2017).  

Estima-se que os fumantes atuais consomem cerca de seis trilhões de cigarros todos os anos. 

(ALWAN, 2011). Em 2012, o custo global em saúde e perda de produtividade para os governos foi 

de 1,4 trilhões de dólares. (GOODCHILD, 2018).  

IMPACTO DO TABAGISMO NO BRASIL 

Em 2017, um estudo realizado com o apoio do INCA, mostrou que 428 pessoas morrem por 

dia no Brasil por causa do tabagismo (12,6% das mortes anuais no País) e R$ 56,9 bilhões são 

perdidos a cada ano em função de despesas médicas e perda de produtividade. (INCA, 2018). 

O ANTITABAGISMO NO MUNDO 

Segundo Boeira (2006), o antitabagismo é antigo, tendo sido do Rei Jaime I (1556-1625) da 

Inglaterra, a primeira obra a abordar a questão. Ainda segundo o referido autor, no século XVII 

vários países tentaram proibir o consumo do tabaco, sendo que apenas no início do século XX 

foram estabelecidas leis antitabagismo nos Estados Unidos. 

O ANTITABAGISMO NO BRASIL 

Considerando o período de 1989 a 2010, a queda do percentual de fumantes no Brasil foi de 

46%, como consequência das Políticas de Controle do Tabagismo implementadas, estimando-se que 

um total de cerca de 420.000 mortes foram evitadas neste período. (LEVI, 2012). 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para análise da Qualidade de Vida será utilizado o questionário SF-36 (The Medical 

Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey) que é um questionário genérico de avaliação 

de saúde, de fácil administração e compreensão, traduzido e validado para o português para a 

utilização em pacientes brasileiros portadores de artrite reumatoide por Ciconelli (1997). 
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Será aplicado o Questionário de Tolerância de Fagerström (QTF), para estimar o grau de 

dependência da nicotina. (Heatherton, 1991). A utilização do QTF demonstrou ser simples, rápida, 

de baixo custo e confiável para a avaliação do grau de dependência nicotínica. (HALTY, 2002). 

Para calcular a carga tabágica, o número de cigarros fumados por dia será dividido por 20 (o 

número de cigarros em um maço) e o resultado será multiplicado pelo número de anos de uso de 

tabaco (anos-maço). (PIETROBON, 2007). 

Serão realizados pré-teste e pós teste, tanto no grupo experimental quanto no grupo controle, 

com aplicação dos questionários de Fagerström e SF-36. A pesquisa será complementada por uma 

abordagem qualitativa, com a aplicação de entrevistas semiestruturadas realizadas com 06 

participantes que se encontrarem fora da média detectada nos questionários. Os sujeitos da pesquisa 

serão participantes do Grupo de Controle do Tabagismo (GCT), que constituirão o grupo 

experimental e o grupo controle será constituído dos participantes do Grupo de Controle do 

Tabagismo que optarem por não fazer uso de terapia medicamentosa específica ou não puderem 

fazer uso de tal terapia, por apresentarem contra-indicações. O cálculo da carga tabágica será 

realizado para todos os tabagistas participantes da pesquisa. 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Os questionários serão analisados com base nos dados estatísticos encontrados, utilizando-

se, sobretudo, os elementos de posição. As entrevistas serão submetidas à análise de conteúdo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Almeja-se com essa pesquisa, evidenciar que a intervenção cognitivo-comportamental, pode 

impactar positivamente a Qualidade de Vida dos participantes dos Grupo de Controle do 

Tabagismo, independentemente do uso de terapia medicamentosa específica, o que pode ser um 

argumento adicional, a ser utilizado em programas de Educação em Saúde, visando incentivar os 

pacientes a persistirem no árduo processo de cessação do tabagismo. 
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Resumo 

O tabagismo é uma doença, reconhecida atualmente como desordem mental, que pode afetar a 
Qualidade de Vida. O consumo do tabaco mata anualmente mais de sete milhões de pessoas no 
mundo, entretanto é notório que deixar de fumar é um processo complexo. Partindo da articulação da 
educação e da saúde, esta pesquisa visa compreender em que medida as atividades de Educação em 
Saúde dos Grupos de Controle do Tabagismo, utilizando a abordagem cognitivo-comportamental, 
contribuem para que seus integrantes alcancem melhores indicadores nas dimensões da Qualidade de 
Vida, na ausência de farmacoterapia específica. A pesquisa proposta é de um estudo longitudinal, com 
uma abordagem causal, através de um estudo experimental, buscando-se preencher os critérios de 
covariação da causa e do efeito. O desenho metodológico consistirá em uma abordagem quantitativa, 
com a utilização de um questionário genérico de avaliação de saúde (Questionário de Qualidade de 
Vida SF-36) e de um questionário para avaliação do grau de dependência da nicotina (Questionário de 
Tolerância de Fagerström), além do cálculo da carga tabágica. Serão realizados pré-teste e pós teste, 
tanto no grupo experimental quanto no grupo controle. A pesquisa será complementada por uma 
abordagem qualitativa, com a aplicação de entrevistas semiestruturadas. Os questionários serão 
analisados com base nos dados estatísticos encontrados e as entrevistas serão submetidas à análise de 
conteúdo. Almeja-se evidenciar, que a abordagem cognitivo-comportamental, pode impactar 
positivamente a Qualidade de Vida dos integrantes dos grupos educativos da Estratégia Saúde da 
Família, mesmo na ausência de farmacoterapia específica, podendo ser um argumento para incentivar a 
cessação do tabagismo. 

Palavras-chave: Tabagismo; Abordagem cognitivo-comportamental; Educação em Saúde; Qualidade 
de Vida; Grupo de Controle do Tabagismo. 
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INTRODUÇÃO 

Muitos educadores entendem a Matemática como uma ciência exata e imutável, outros como 

uma construção humana que vem se modificando ao longo da história. Reduzir essa área do 

conhecimento a uma ciência exata e imutável pode gerar sérias consequências para o processo de 

ensino aprendizagem (BICUDO, 2013).   

Enquanto professora da disciplina de Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino de 

Matemática do Curso de Pedagogia da Universidade XXXXXXXX percebo a resistência dos 

estudantes em pensar a Matemática como um conhecimento acessível. Enquanto disciplina 

curricular, muitos a consideram a disciplina difícil e acreditam que somente “seres iluminados” 

conseguem apreendê-la. Acreditam, por exemplo, que as pessoas decoram fórmulas e treinam 

bastante exercício para conseguirem aprovação escolar, mas logo acabem esquecendo.  

O que venho problematizando nas aulas com os alunos da graduação é que aprender 

Matemática vai muito além de “passar de ano”, é essencial para a vida em sociedade. Conforme 

ressaltam Leonardo, Menestrina e Miarka (2014, p.58): 

Justifica-se, dessa maneira, a indispensabilidade da matemática na história do aluno 

desde a infância, para que o mesmo se torne um ser crítico, com capacidade de discutir 

e argumentar sobre decisões sociais e financeiras que dizem respeito a toda a 

sociedade. 

Ao observar, atentamente, as falas dos estudantes percebo que a grande maioria não 

estabeleceu uma boa relação com a Matemática, e pior, tiveram experiências ruins ou traumáticas. 

Tal situação me levou a uma profunda reflexão: Quais as razões das experiências negativas dos 

estudantes com a Matemática? 

Analisando os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2017 

(BRASIL, 2018) verifico que a Matemática apresenta índices de aproveitamento muito baixos. 

Frente a estas problemáticas o presente estudo buscou responder às seguintes questões: Como 

oportunizar boas experiências matemáticas? O segredo do sucesso estaria na educação infantil? 

Para isso, faço uma breve reflexão sobre os impactos da prática pedagógica na vida dos estudantes e 

sobre as vivências no Laboratório de Matemática na creche.  
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REFLEXÕES SOBRE O QUE VEM SENDO SUSTENTADO NAS ESCOLAS EM RELAÇÃO AO 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

Muitas escolas trabalham com a Matemática a partir do treinamento, ou seja, ensinando os 

alunos a dar respostas corretas, sem fazê-los refletir e compreender as questões apresentadas, por 

meio de um número significativo de atividades de fixação e de muitas cópias (MIGUEL, 2007). 

Como enfatiza D’Ambrosio (1989, p. 2) “Para o entendimento de muitos professores o aluno, 

aprenderá melhor quanto maior for o número de exercícios por ele resolvido”. Ou seja, esperam que 

dessa maneira as crianças se tornem matematicamente competentes. Para esses professores o 

conteúdo trabalhado é a prioridade de sua ação pedagógica, ao invés da aprendizagem do aluno. 

Algumas crianças até aprendem por essa via, outras não. O problema é que, em muitas 

escolas, essas crianças que não aprenderam da maneira esperada, passam a ser rotuladas como 

crianças com dificuldade de aprendizagem e para muitas esse rótulo vai ter um peso muito grande e 

poderá impactar toda sua trajetória escolar (ALVES; DENSE, 2019).  

Sabemos que cada criança tem seu tempo e que existem diferentes maneiras de aprender. 

Como enfatiza Silvestre e Reis (2015, p.6): 

No entanto, a escola vem demonstrando grande dificuldade para atender esta 

diversidade humana, uma vez que, ainda conserva concepções e práticas pautadas em 

tendências pedagógicas que acreditam no processo de aprendizagem homogeneizado, 

padronizado e que renegam a diversidade. 

Não existe um passo a passo que garanta o sucesso no ensino da Matemática. Quando 

oferecemos apenas um caminho estamos excluindo muitos alunos do processo de ensino 

aprendizagem. Como ressalta Telma Weisz (2002) muito dos problemas apontados como sendo de 

aprendizagem, são na verdade, “problemas de ensinagem”. Portanto, é fundamental que o professor 

apresente os conteúdos de diferentes maneiras.  

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA EXPERIÊNCIA SIGNIFICATIVA 

Levando em consideração que precisamos avançar, e muito, em relação ao ensino da 

Matemática voltemos nosso olhar para a primeira etapa da educação básica: a Educação Infantil.  

Desde o nascimento as crianças estão imersas no universo matemático. Sendo assim, ensinar 

Matemática na Educação Infantil demanda, sobretudo, despertar o prazer e sustentar a curiosidade 

das crianças que já chegam à escola com noções matemáticas construídas a partir das experiências 

estabelecidas com o mundo. Para isso, como destaca Oliveira (2011, p.184) é necessário “romper 
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com a histórica tradição de promover o isolamento e o confinamento das perspectivas infantis 

dentro de um campo controlado pelo adulto e com a descontextualização das atividades que muitas 

vezes são propostas às crianças”. 

Ou seja, para um trabalho realmente efetivo na Educação Infantil se faz necessário 

contextualizar as situações, verificar o interesse do grupo e a partir desse interesse ir explorando os 

conteúdos, levar o aluno a elaborar hipóteses para compreender a ideia do que está sendo 

trabalhado. Assim, quando for necessário formalizar esses conhecimentos o aluno terá os recursos 

necessários para essa construção por ter praticado com o professor a linguagem matemática 

contextualizada nas diferentes atividades oferecidas no cotidiano. Sobre isso, Smole (2001) pontua 

que: 

Uma proposta de trabalho em matemática que vise à aprendizagem significativa deve 

encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas não apenas 

numéricas, mas também aquelas relativas à geometria, às medidas e às noções de 

estatística de forma que os alunos desenvolvam com prazer e conservem uma 

curiosidade acerca da matemática, adquirindo diferentes formas de perceber a 

realidade (SMOLE, 2001, p. 16).  

Nesse sentido, para que as crianças tenham a oportunidade de experienciar boas práticas 

pedagógicas o professor precisa atuar como provocador (FREINET, 1985), despertando e 

sustentando o interesse e a curiosidade do aluno pela proposta oferecida, e mediador do processo de 

ensino aprendizagem, oferecendo os recursos necessários para a construção do conhecimento e para 

o protagonismo do aluno nesse processo (DOS SANTOS, 2013).   

Pensando em um trabalho diferenciado com a Matemática na Educação Infantil surge o 

trabalho no laboratório de matemática em uma escola particular em Niterói que tem como proposta 

explorar os conceitos matemáticos de maneira interdisciplinar por meio de atividades lúdicas e 

contextualizadas.  

Com base nos teóricos construtivistas acreditamos que o conhecimento resulta da interação 

da criança com o ambiente. Ou seja, o processo de desenvolvimento e aprendizagem é resultado da 

atividade do sujeito na interação com o mundo.  

Nesse sentido, o professor precisa criar condições de aprendizagem, oportunizar momentos 

de reflexão e elaboração. Mas, na prática, muitos professores limitam seu trabalho a explicar um 

procedimento, e solicitar que o aluno o execute, dificilmente aguardam a criança estruturar um 

raciocínio, normalmente esperam que os alunos reproduzam o que foi ensinado. Ou seja, só 
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permitem às crianças uma forma de atividade subordinada à do adulto que a construiu. Nesse 

sentido é que falamos de treinamento.  

Infelizmente, o que muitos educadores não entendem é que quando a criança aprende 

verdades já estruturadas pelo professor ela perde a oportunidade de realizar suas próprias tentativas 

e estruturar seu próprio conhecimento.   

Pensando nos impactos da ação docente na vida das crianças cada atividade oferecida no 

laboratório é planejada a partir do interesse e da demanda de cada grupo. Acreditamos que assim 

podemos afetar positivamente essas crianças e estabelecer uma boa relação com o campo da 

Matemática. Assim, no Laboratório as crianças são provocadas a elaborar hipóteses, a refletir e 

traçar estratégias para as propostas lançadas e principalmente a falar sobre as experiências vividas. 

Ao longo do segundo semestre de 2019, por exemplo, exploramos a Matemática articulada 

às diferentes áreas do conhecimento e utilizamos a literatura infantil, os jogos e as brincadeiras para 

contextualizar o trabalho. 

Iniciamos o trabalho com o grupo 4 explorando os sentimentos e o livro “Chapeuzinho 

Amarelo” (BUARQUE, 2017) contribuiu para essa discussão. Ao longo do trabalho com este livro 

as crianças tiveram a oportunidade de construir e analisar gráficos, ordenar as cenas da história de 

acordo com os acontecimentos e quantificar elementos. Com essa proposta a Matemática foi 

explorada dentro de um contexto significativo para o grupo. 

Curiosos com o lobo da história da Chapeuzinho, decidimos pesquisar sobre o lobo que vive 

no Brasil: o lobo-guará. Depois, estudamos os mamíferos, tendo o livro “Um Safari na Tanzânia” 

(KREBS, 2007) como referência. As ilustrações deste livro exploram a associação numérica, e 

durante a contação, algumas crianças perceberam que havia uma relação entre a quantidade de 

animais e o número de cada página. Em uma das turmas, por exemplo, enquanto eu contava a 

história uma aluna falou:  

Estudante: - Já sei quantos leões tem aí? 

Professora: - Você sabe? Quantos tem?  

Estudante: - Cinco leões!  

Professora: - Uau! Tem cinco mesmo! Como você descobriu que são cinco?  

Estudante: - Ué vi o número ali do lado! Na outra página vai ter seis bichos!  

Professora: - Será!? 
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Estudante: - Vai sim! Cada página vai ter mais!  

Professora: - Por que você acha isso?  

Estudante: - Porque na primeira tinha o número 1 e um bicho, depois 2 e dois bichos, 

depois 3 e três bichos.  

Em nenhum momento da atividade foi falado para as crianças que o número da página 

representava a quantidade de animais daquela cena. A partir da observação e da fala das próprias 

crianças a turma foi percebendo isso. Quando oferecemos a oportunidade de a criança levantar 

hipóteses e testá-las estamos permitindo que ela se torne ativa no processo de construção do 

conhecimento.  

Depois dessa aventura pela Tanzânia voltamos nosso olhar para outro grupo de mamíferos: o 

homem.  Observamos o corpo humano, refletimos sobre os cuidados que precisamos ter com o 

nosso corpo. A partir da história “A Cesta da dona Maricota” (BELINKY, 2012) quantificamos os 

alimentos da cesta e os classificamos por cores, tamanhos e pesos, depois, construímos e analisamos 

o gráfico dos alimentos preferidos da turma. Além de resolvermos problemas simples envolvendo 

adição e subtração em que cada criança teve a oportunidade de construir suas próprias ideias 

matemáticas.  

CONSIDERAÇÕES 

A experiência da Matemática de maneira interdisciplinar e contextualizada permite trabalhar 

as temáticas de maneira articulada e significativa. Dessa maneira, temos a oportunidade de mostrar 

para as crianças que a Matemática está presente no dia a dia e que todos somos produtores de 

saberes matemáticos e de que não se trata de um saber inacessível.   

Acreditamos que as trocas estabelecidas no cotidiano escolar são fundamentais para a 

formação das crianças e que boas experiências na educação infantil, ainda que não seja 

determinante, contribuem para uma trajetória escolar de sucesso em relação ao campo da 

Matemática. 
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Resumo 

No artigo apresento um relato experiencial a partir de minhas vivências enquanto professora da 
disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino de Matemática do Curso de Pedagogia da 
Universidade XXXXXXXX (XXXX) dos campi Centro I, Niterói II e Alcântara e do Laboratório de 
Matemática da Creche XXXXXXX em Niterói. Inicialmente apresento, brevemente, os desafios do 
ensino da Matemática no cenário atual a partir de análise documental e das narrativas da trajetória 
escolar dos alunos da XXXXX em relação ao processo de ensino e de aprendizagem da Matemática. 
Em seguida, proponho uma reflexão sobre o que vem sendo sustentado nas escolas em relação ao 
ensino da Matemática e os impactos dessas práticas na vida dos alunos, destacando que o professor 
precisa de um olhar atento para pensar em práticas pedagógicas que realmente favoreçam o processo de 
ensino aprendizagem de acordo com as especificidades dos alunos. Depois, apresento como venho 
explorando o campo da Matemática, no Laboratório de Matemática da creche, de maneira lúdica, 
interdisciplinar e contextualizada, tendo a literatura infantil como referência para o trabalho pedagógico 
com crianças entre 0 a 5 anos na educação infantil. Na última parte, ressalto a importância de 
oportunizar boas práticas pedagógicas nesta etapa da educação básica para, assim, mudar a relação que 
muitos alunos estabelecem com a Matemática ao longo da vida. A Matemática está presente no nosso 
dia a dia, não se trata de um bicho de sete cabeças. Assim como não se trata de uma área do 
conhecimento restrita aos mais inteligentes, todos nós produzimos saberes matemáticos.  

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem da Matemática; Educação infantil; Práticas pedagógicas; 
Literatura infantil. 
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Resumo 

Reconhecendo a educação como direito e devir, as urgências sociais nos convocam a intensificar e 
aproximar práticas pedagógicas com visão crítica, que dialogue, conteste e resolva as adversidades que 
impedem a plenitude da educação e da vida. Antigos e novos desafios, nos processos formadores 
desenvolvidos nas escolas e universidades, direcionados aos jovens e adultos nos entrelaçam, como 
professores-pesquisadores de diferentes cidades brasileiras. Nossas pesquisas interrogam como o corpo 
e as práticas corporais - através do elemento curricular educação física -, estão presentes nos cenários 
educacionais contemporâneos, especialmente na Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade da 
educação básica destinada às juventudes e à vida adulta no escolar. Mobilizados pelas singularidades 
desse contexto, dialogamos, em um primeiro momento, com o currículo cultural e, como essa organização 
sinaliza a necessidade de outra forma de compreender a Educação Física na EJA. Em um segundo 
momento, identificando o esporte e o lazer como conteúdos dessa prática pedagógica que se faz no 
conjunto da organização escolar, interrogamos como essas oportunidades educativas estão previstas 
para os alunos dos cursos técnicos de nível médio, na educação de pessoas jovens e adultas. Em 
seguida, avaliamos como um município revela, através de suas orientações curriculares em vigor, a 
importância deste elemento curricular em diálogo com a modalidade. Os artigos aqui compartilhados 
fazem parte do processo de formação continuada dos seus respectivos autores – os quais estão 
completamente entrelaçados pela atuação e compromisso com/na escola pública e, por isso, 
problematizam o saber-fazer que essa prática pedagógica revela. Neste fluxo, objetivamos colaborar 
com a criação de novos sentidos/cenários para o trabalho docente, potencializando o corpo e as 
práticas corporais dos diferentes sujeitos, em múltiplos tempos e espaços do processo educativo que a 
EJA desenvolve. Nos resultados, os quais sempre provisórios, a cultura corporal vem se apresentando 
como potente e emergente conceito.  

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Cultura Corporal; EJA. 

EDUCAÇÃO FÍSICA, CURRÍCULO CULTURAL E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

NOVAS POSSIBILIDADES 

Jacqueline Cristina Jesus Martins – CIEJA/FEUSP 

INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos como modalidade da educação básica, é muito recente em 

termos de história, e a Educação Física nesse contexto, enquanto objeto de estudo, parece ainda não 

ter atraído o olhar dos pesquisadores. Soma-se a isso o fato de que a própria modalidade carrega 

consigo certa marginalidade tanto no campo das políticas públicas, como dentro das escolas e 

universidades.  

Soares e Pedroso (2016) explicam que a EJA vem se estabelecendo no Brasil sob o 

tensionamento sistemático no que se refere ao direito à educação desse público. O voluntariado, o 

aligeiramento, a precariedade, a improvisação e a ideia de que educar é preparar para o trabalho 

perduram até hoje em algumas formulações de ações para esse público.  
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Além de encontrar-se na periferia das políticas educacionais, pressupomos que o 

distanciamento entre a Educação Física e a EJA seja um reflexo de uma relação que o componente 

curricular ainda carrega consigo, o das práticas corporais extenuantes, com o objetivo de formação 

de corpos fortes e saudáveis, numa perspectiva de controle social. Histórico que marcou a Educação 

Física por anos, mas que ainda reverbera sobre o que se entende sobre sua função até os dias de 

hoje. 

Isso está manifestado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/1996. 

Apesar de apresentar a Educação Física como componente curricular obrigatório, em 2003, uma 

alteração tornou-a facultativa aos alunos que estudam à noite, que cumprem jornada de trabalho 

igual ou superior a seis horas, aos maiores de 30 anos de idade, aos que estiverem prestando serviço 

militar inicial, ou que, em situação similar, estiverem obrigados à prática de Educação Física, e aos 

que tenham prole. Essa liberação dos casos descritos está vinculada ao entendimento de que o 

componente se pauta na execução de exercícios físicos extenuantes, o que não dialogaria com as 

condições dos estudantes trabalhadores, idosos ou mulheres com filhos. Justamente o público 

atendido pela EJA.  

Recentemente, avistamos mudanças nas práticas curriculares da Educação Física, que vem 

se apresentando como componente capaz de promover a leitura e a reconstrução crítica das práticas 

corporais, visando à formação de sujeitos a favor das diferenças e comprometidos com relações 

mais democráticas, o que a aproxima dos pressupostos educacionais vigentes. Porém, ao observar 

as raras produções acadêmicas sobre a Educação Física na EJA constatamos que esse componente 

curricular, nessa modalidade educacional, desenvolve experiências formativas afastadas do atual 

momento social. 

A presente pesquisa buscou responder se o currículo cultural de Educação Física poderia 

colaborar na construção de uma nova configuração desse componente curricular na EJA, tendo em 

vista o recurso a outras práticas pedagógicas, com outros objetivos, que levem em consideração a 

realidade local, dos estudantes e do contexto em que a escola está inserida.  

A pesquisa foi realizada no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Aluna 

Jéssica Nunes Herculano. Esse CIEJA é uma escola que atende exclusivamente a modalidade EJA, 

recebendo estudantes a partir de 15 anos de idade. Uma das suas características é ter turnos 

reduzidos, de 2h15, totalizando seis turnos de aulas nos três períodos do dia. Também é marcado 

por ter espaços pequenos, pois a escola está alocada em uma casa que foi adaptada para receber a 

escola. Não possui quadra ou outro espaço que comporte as aulas de Educação Física, e por esse 
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motivo as aulas acontecem na rua em frente da escola. A escola também se caracteriza por receber 

um número grande de estudantes com deficiência, em torno de 10% do seu público. 

A pesquisa trouxe à tona o que pensam os estudantes, professores e gestores de uma escola 

exclusiva da modalidade da educação básica EJA, que acompanharam as experiências com o 

currículo cultural de Educação Física entre os anos de 2016 e 2018. 

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Durante a pesquisa, um panorama sobre como a Educação Física na EJA se apresenta no 

cenário nacional foi descrito. A partir das análises das pesquisas e trabalhos acadêmicos que 

trataram da Educação Física na EJA entre os anos de 2007 e 2017, foi possível apreciar os 

movimentos do componente e as configurações predominantes no cenário nacional. 

Os trabalhos analisados demonstraram que as aulas de Educação Física na EJA, se 

apresentam em uma pluralidade de práticas espalhadas por todo o país. De acordo com as diferentes 

realidades, as aulas tomam rumos distintos, ora por opção dos docentes, ora pela ausência de 

espaços ou materiais, ora pela ausência de propostas curriculares.  

A Educação Física na EJA acontece de diferentes formas no contexto brasileiro, sendo 

influenciadas por diferentes teorias curriculares. Os trabalhos analisados durante a pesquisa 

apresentavam no viés das teorias não-críticas, se aproximavam do que Neira e Nunes (2009) 

chamaram de currículo saudável. Também foram encontrados trabalhos que se basearam nas teorias 

críticas, e dois trabalhos inspirados nas teorias pós-críticas. 

Constatamos também, que os formatos em que as publicações estão sendo disponibilizadas, 

muitos artigos, textos e resumos partem das experiências vividas pelos estudantes da graduação 

durante os estágios obrigatórios, intervenções nas escolas a partir de pesquisas de iniciação 

científica ou através das ações do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, 

revelando como as produções a respeito da Educação Física na EJA vem se efetuando, ou seja, 

parte das produções sobre o tema se apoiam nas vivências e atuações do componente curricular nas 

escolas. 

Em sua maioria, as práticas analisadas se apresentaram como propostas não críticas e a 

noção de um currículo saudável se mostra bastante evidente nessa modalidade educacional. Muitas 

vezes, as aulas nessa perspectiva aproximam-se de atividades que poderiam ser realizadas nos 
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clubes ou academias, desprovidas de conteúdo pedagógico que contribua para uma análise mais 

aprofundada sobre as práticas corporais estudadas. 

Notamos que em muitos relatos a realização de práticas isoladas, atividades desconectadas, 

sem aprofundamento sobre os códigos compõem as aulas, de forma a não colaborar com a 

compreensão do objeto de estudo apresentado. Também é notório que poucas práticas docentes se 

aventuram em experimentar manifestações contra-hegemônicas, e em alguns trabalhos notou-se a 

ausência de conteúdos que dialoguem com o interesse dos estudantes. A esse respeito, foi 

observado que diversos trabalhos apontam que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos 

professores de Educação Física na EJA é conseguir organizar aulas que atendam aos interesses de 

todos os estudantes.  

O CURRÍCULO CULTURAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Visto sob o prisma dos Estudos Culturais, o currículo não é um instrumento meramente 

técnico, neutro ou desvinculado da construção social. Como componente pedagógico, define formas 

e organiza conteúdos, conhecimentos que se ensinam e se aprendem e experiências desejadas para 

os estudantes. Nessa ótica, o currículo constitui-se em estratégia de política cultural, interferindo na 

produção de representações e identidades. 

Como qualquer artefato cultural, o currículo forma sujeitos particulares. O currículo é uma 

prática discursiva que transmite regimes de verdade, que se corporifica perante certas narrativas de 

cidadão e sociedade, construindo sujeitos singulares. O currículo não é apenas uma forma de 

transmissão cultural, é também um modo de posicionar os sujeitos no interior da cultura.  

Frequentemente, as discussões a respeito do currículo perfazem a ideia de definição de uma 

lista de conteúdos que devam ser ensinados aos estudantes. Entretanto, é necessário enfatizar que os 

conteúdos não são apenas conhecimentos a serem transmitidos. Durante o ensino dos conteúdos, 

difunde-se, mesmo sem intencionalidade, toda a cultura, a linguagem, as representações e as 

identidades a eles relacionadas.  

É preciso conceber o currículo como espaço de produção de conhecimento disputado e 

negociado numa complexa relação de poder e de forças assimétricas que buscam validar certas 

identidades e negar outras. Essas disputas estão cada vez mais presentes nos debates sobre os 

currículos escolares. Diferentes grupos sociais vêm contestando o currículo, entre eles, os grupos 
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LGBTI1, as mulheres, os negros, os indígenas etc. Durante muito tempo, os saberes que produziram 

foram ausentados dos currículos escolares sob a ideia de uma identidade universal que pressupunha 

o privilégio de determinados conhecimentos em detrimento de outros. Esses grupos reivindicam 

direitos e reconhecimento das suas identidades e da transmissão das suas produções culturais, assim 

como é feito com as produções dos demais. Dessa forma, as disputas pelos conteúdos que compõem 

o currículo abrem espaço para uma discussão pedagógica que valoriza os conhecimentos e a cultura 

dos diversos grupos sociais que coabitam a sociedade multicultural contemporânea. 

A partir das teorias pós-críticas2 da educação, que trouxeram à tona que as disputas de poder 

que perpassam as relações sociais vão para além da questão econômica, surge o multiculturalismo. 

Oriundo das lutas sociais pelo direito a igualdade e o direito à diferença. Ganham forças ações 

políticas que reconheçam não só as necessidades de redistribuição social-econômica, como também 

o enfrentamento das diferenças culturais. 

Silva (2000, p. 81) em sua obra define multiculturalismo como:  

Movimento que, fundamentalmente, argumenta em favor de um currículo que seja 

culturalmente inclusivo, incorporando as tradições culturais dos diferentes grupos 

culturais e sociais. Pode ser visto como o resultado de uma reivindicação de grupos 

subordinados — como as mulheres, as pessoas negras e as homossexuais, por exemplo 

— para que os conhecimentos integrantes de suas tradições culturais sejam incluídos 

nos currículos escolares e universitários. Mais criticamente, entretanto, também pode 

ser visto como uma estratégia dos grupos dominantes, em países metropolitanos da 

antiga ordem colonial, para conter e controlar as demandas dos grupos de imigrantes 

das antigas colônias. 

Na tentativa de impedir que as produções culturais desses grupos subordinados adentrem os 

currículos escolares, tem ganhado força nos últimos anos a ideia da importância e necessidade de 

currículos comuns. Ou seja, aqueles setores dominantes da sociedade que observam a sua 

hegemonia sendo contestada, passam a realizar novas mobilizações na tentativa de garantir a 

propagação de seus valores e ideais através dos currículos escolares. Esse movimento discorre sobre 

a necessidade de currículos construídos de forma centralizada e externa às escolas e tomam como 

base a ideia de que a instauração de currículos padronizados garantirá o acesso a uma cultura 

 
1 LGBTTI - lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis e intersexos. 
2 De acordo com Silva (2011), as teorias pós-críticas colocam em xeque as metanarrativas, as noções de progresso, 
autonomia, emancipação e libertação do sujeito perseguidas pelas teorias críticas. As teorias pós-críticas reconhecem 
que os marcadores sociais classe, etnia, gênero e religião também exercem relações de poder sobre as relações sociais. 
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comum, necessária a todos os sujeitos para atuar na sociedade. Esses grupos entendem que todos 

devem aprender as mesmas coisas e o referencial adotado é o patrimônio pertencente às classes 

dominantes. A existência de um currículo comum desvaloriza as diferenças presentes em cada 

escola. A imposição de um currículo elaborado externamente desconsidera a cultura da comunidade 

escolar. 

De acordo com Silva (2000), a Pós-modernidade rompe com a ideia de apagamento das 

diferenças e homogeneização das identidades. Ela se diferencia da Modernidade pela incredulidade 

em relação às metanarrativas; pela deslegitimação da ciência como única fonte autorizada de 

conhecimento; pelo descrédito relativamente a significados universalizantes e pela crise da 

representação e predomínio da fragmentação e descentramento das identidades culturais e sociais.  

É em meio a tais disputas que a comunidade escolar (professores, gestores, famílias, 

estudantes e funcionários) está inserida e a Educação Física também. Ela se apresenta como um 

componente curricular que teve as suas práticas pedagógicas permeadas por distintas teorias 

curriculares e que esteve comprometida com diferentes interesses, de acordo com o seu momento 

histórico.  

É diante dessas disputas que segundo Neira e Nunes (2009), surge um currículo de Educação 

Física apoiado nas teorias pós-críticas. Esse currículo incorpora as contribuições das teorias críticas 

sobre as relações de poder, dominação e de classe social, todavia, em função das transformações 

econômicas e sociais ocorridas no final do século XX, agregam ao debate crítico novas categorias, 

como as questões de etnia, gênero, sexualidade, colonialismo, entre outras. Para isso, as teorias pós-

críticas de currículo incorporam outras formas de análise do social, tais como o Pós-Modernismo, 

Multiculturalismo Crítico, Pós-Colonialismo, Pós-Estruturalismo, os Estudos Culturais, os Estudos 

Feministas, entre outros.  

Em busca de práticas curriculares que rompam com esses discursos de homogeneização das 

identidades e na intenção de se aproximar daquelas que colaboram com a formação de sujeitos 

solidários, portanto, a favor do direito às diferenças, o currículo cultural de Educação Física se 

apresenta como possibilidade de diálogo com as concepções propagadas pelas teorias pós-críticas. 

Alicerçado nos Estudos Culturais e no Multiculturalismo Crítico, o currículo cultural 

defende que os currículos escolares de Educação Física reconheçam os saberes produzidos pelos 

diferentes grupos sociais e se posicionem a favor dos menos favorecidos. O currículo cultural de 

Educação Física entende que é pela gestualidade que mulheres e homens expressam 

intencionalidades, comunicam e veiculam modos de ser, pensar e agir característicos e 
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culturalmente impressos em seus corpos. Entende-se que o corpo também é um suporte textual, e 

nele se inscrevem a história e a trajetória das mulheres, dos homens e da cultura. Assim como as 

práticas corporais, tomadas como um conjunto de códigos que compreende a linguagem corporal 

expressa nos textos compostos pelas danças, ginásticas, lutas, brincadeiras, esportes e demais 

práticas corporais com signos específicos (rituais, gestos e adereços).  

Na análise dos Estudos Culturais, a cultura é vista como um território contestado, um 

ambiente de disputas por poder, uma arena de lutas pela definição dos significados. É nesse sentido 

que o currículo cultural da Educação Física pode ser concebido como campo de luta pela validação 

dos significados atribuídos por determinados grupos às práticas corporais, visando à conquista por 

um espaço na sociedade, pois posiciona os saberes desses grupos e os seus representantes como 

centrais na cultura mais ampla. 

O currículo cultural está também alicerçado na reflexão, nos questionamentos, 

experimentações, modificações e compreensões das práticas corporais. Enfim, no entendimento de 

que as brincadeiras, danças, lutas, ginásticas e esportes são formas das pessoas se comunicarem 

através da linguagem corporal, ou seja, são constituídos pela gestualidade enquanto movimentos 

carregados se significados, que podem ser transmitidos de geração em geração. 

Para Hall (1997), é na cultura que os grupos minoritários tentam resistir aos interesses dos 

grupos dominantes. Dessa forma, os textos culturais são compreendidos como produções sociais, 

locais e práticas em que o significado é negociado, traduzido, fixado e ressignificado. Ou seja, nos 

textos da cultura as identidades e as diferenças são produzidas, representadas e marcadas. 

Consequentemente, é também na cultura que se produzem as desigualdades. 

A partir daí, é possível afirmar que a escola é um dos locais onde as diversas culturas entram 

em conflito. Reconhecendo isso, a Educação Física na perspectiva cultural persegue o diálogo entre 

as culturas através de situações pedagógicas em que os estudantes possam reafirmar sua identidade 

e validar outras.  

O currículo cultural deseja promover aos estudantes o acesso a formas mais elaboradas de 

compreender e produzir o próprio repertório cultural corporal, assim como o de outros grupos 

sociais. Isso acontece quando se amplia o leque de ações pedagógicas que abarcam a tematização 

dos esportes, danças, lutas, ginásticas e brincadeiras que compõem patrimônio cultural de qualquer 

povo. A intenção é trazer para dentro do currículo escolar toda a produção verbal e não verbal das 

práticas corporais em circulação na sociedade, com vistas a problematizar as relações de poder que 

as perpassam. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Ancorada nos referenciais dos Estudos Culturais e no Multiculturalismo Crítico, a pesquisa 

reconheceu que a escola contemporânea está inserida nos tempos pós-modernos, mas que ela ainda 

flerta com o projeto moderno, com práticas que caminham em direção à formação do sujeito 

centrado, consciente e emancipado.  

A paisagem contemporânea é, em termos políticos, sociais, culturais e epistemológicos, 

nitidamente descentrada, ou seja, pós-moderna. A consequência só pode ser o descompasso entre os 

sujeitos que a escola pretende formar e aqueles presentes na sociedade e na sala de aula. 

Mesmo que não se aceitem certos elementos da perspectiva pós-moderna, não é difícil 

verificar a velocidade com a qual seu pensamento vem invadindo a cena social e 

cultural contemporânea. Os ‘novos’ meios de comunicação e informação, por 

exemplo, parecem corporificar muitos dos elementos referentes ao pós-modernismo: 

simulacro, fragmentação, ironia, hibridismo, pequenas narrativas, mistura de gêneros 

etc. Nos diversos movimentos sociais e culturais, nas comunidades virtuais e nas 

diversas ‘tribos’, observa-se a emergência de certa identidade pós-moderna: 

descentrada, múltipla, fragmentada. (NEIRA; NUNES, 2009, p. 165) 

Os argumentos acima também incidem sobre o ato de pesquisar, desde o estabelecimento 

dos objetivos até a forma de análise dos materiais produzidos, passando pela questão metodológica, 

sem esquecer a singularidade da instituição que acolheu a investigação. Diante disso, foi realizada 

uma pesquisa de abordagem qualitativa apoiada nos referenciais dos Estudos Culturais. 

A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no mundo. 

Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade 

ao mundo. [...] o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus 

cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas a eles conferem. (DENZIN; LINCOLN 2006, p. 17) 

De acordo com FROW; MORRIS (2008), os Estudos Culturais valorizam o ato de ‘situar’ 

objetos particulares para análise, recorrendo a múltiplas leituras de mundo para compreender como 

se constroem as representações atribuídas a qualquer prática cultural. Ao explorá-las, os Estudos 

Culturais, no seu viés pós-estruturalista, reconhecem que toda prática cultural é possível de ser 

analisada a partir de diferentes discursos. 

Ao concebermos as identidades dos sujeitos pós-modernos como construções discursivas, 

fluidas e fragmentadas, sem que haja possibilidade de emancipação ou autonomia, entendemos que 
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a pesquisa realizada se debruçou sobre um objeto particular, as aulas de Educação Física na 

perspectiva cultural desenvolvidas no Cieja Aluna Jessica Nunes Herculano.  

Denzin e Lincoln (2006) recordam que o pesquisador interpreta as informações obtidas a 

partir do seu ponto de vista. Isso significa dizer que a tradução que ele faz sobre os fatos observados 

não é uma leitura neutra. 

Ao analisar um dado contexto, recorremos à pesquisa descritiva para compreender as 

especificidades do currículo cultural da Educação Física na EJA e como os diversos atores do Cieja 

Aluna Jessica Nunes Herculano significam essa experiência formativa. Com o intuito de dar vazão 

às significações dos sujeitos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com estudantes, 

professoras e gestores. Foram entrevistados 10 professores e os 2 coordenadores pedagógicos da 

instituição e 27 estudantes com o intuito de conhecer e valorizar seus pontos de vista. Para isso, 

recorremos a entrevistas semiestruturadas que versavam sobre as aulas de Educação Física naquela 

escola. 

Para interpretar os resultados optamos pela análise cultural. A escolha se fez pela 

consonância com o campo que inspira o trabalho pedagógico, os Estudos Culturais. A partir dessas 

ideias, ao realizarmos as análises dos materiais, posicionamentos, discursos, saberes, e confrontá-

los com a teorização do currículo cultural, pudemos compreender como o componente curricular 

está sendo significado pelos atores da escola pesquisada, mas o que surge para o pesquisador é um 

cenário com múltiplas interpretações, onde não há espaço para uma explicação verdadeira ou 

conclusão do estudo. 

Após o longo período mergulhados na realidade do Cieja Aluna Jéssica Nunes Herculano, 

um denso material foi produzido e acessado. O corpus empírico constituiu-se de registros no 

formato de relatos de experiência das intervenções culturalmente orientadas e da transcrição das 

gravações das entrevistas. Esses materiais incluem as vozes dos estudantes, dos professores e dos 

gestores da unidade escolar, o projeto político pedagógico da unidade, os planos de ensino do 

componente curricular, fotos e vídeos das aulas. 

CONCLUSÕES 

Os resultados revelam a existência de diferentes significações sobre a Educação Física 

realizada naquela escola, e isso era de se esperar, pois vivemos em um contexto pós-moderno em 

que as práticas culturais são passíveis de várias significações, dada a multiplicidade dos discursos 
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que as atravessam. Compreendemos que as significações atribuídas ao componente são 

influenciadas pelas observações e participações das aulas, assim como pelo acesso aos discursos 

sobre a Educação Física em outros espaços.  

Apesar das diferentes significações, encontramos algumas regularidades que nos levaram e 

compreender a presença concomitantemente de quatro formas de compreender a Educação Física 

naquela escola exclusiva de Educação de Jovens e Adultos.  

A primeira se refere a um olhar do componente curricular enquanto disciplinador dos 

corpos, ou seja, os professores reconhecem a função de disciplinar os sujeitos ali presentes. É 

interessante notar que apenas professores expressaram essa significação.  

A segunda concebe a Educação Física enquanto componente curricular responsável por 

estimular hábitos de vida saudáveis, contribuindo para a formação de sujeitos ativos. Esse olhar 

permeia tanto as falas dos estudantes quanto dos professores. Em alguns casos, a presença desses 

discursos é acompanhada de falas alusivas a ações nas aulas distantes desses objetivos, porém, 

reconhecemos aqui que o discurso neoliberal que sustenta o denominado currículo saudável possui 

maior força e, por isso, apresenta-se hegemônico, impactando a representação do componente 

curricular. 

Uma terceira significação atribui à Educação Física a função de integradora, conferindo-lhe 

um espaço de socialização entre os sujeitos da escola. Sobre essa questão, reconhecemos que esse 

papel é relevante na instituição pesquisada. Durante as entrevistas, notamos o quanto os estudantes 

identificam, nas aulas de Educação Física, oportunidades de estabelecerem diferentes formas de se 

relacionar com os colegas. A esse respeito, notamos que os sujeitos que significam a Educação 

Física nessa perspectiva não atribuem ao componente apenas essa função; em consonância, trazem 

outros olhares, mas valorizam a perspectiva integradora, principalmente ao se reconhecerem como 

sujeitos das camadas populares que enfrentam dificuldades diárias para estarem na escola e que não 

lhes resta muito tempo para desfrutar de atividades com caráter lúdico. 

Por último, reconhecemos um olhar sobre a Educação Física enquanto componente 

curricular que corrobora com novas experiências e outros tipos de aprendizagens. A respeito desse 

olhar, notamos o quanto professores e estudantes revelam que, sem o auxílio da escola, 

provavelmente não acessariam determinados lugares e determinadas experiências. 

A partir dessa quarta significação, compreendemos que no Cieja Aluna Jéssica Nunes 

Herculano, a Educação Física cultural se apresentou como uma possibilidade para a EJA, visto que 
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ao valorizar o contexto local, o público presente e ao dialogar com o PPP da escola, a Educação 

Física rompeu com um status, que carregou por muitos anos, de mera atividade, passando a compor 

o currículo escolar como um componente que repercute na formação mais crítica e solidária dos 

estudantes. Ou seja, os professores e estudantes reconhecem nas ações empreendidas durante o 

período analisado, diferentes experiências que influenciaram positivamente na formação dos 

sujeitos, caminhando na mesma direção do que apontam os documentos escolares. 

Ademais, reconhecemos que o componente curricular realiza um papel importante, que 

denominamos de garantia do direito à participação nas aulas. Com um olhar para as diferenças que 

estão presentes nas aulas, foi possível notar que a não tentativa de homogeneização dos sujeitos, 

característica das teorias pós, se revela como uma ação importante para garantir que todos 

participem das aulas.  

Admitindo que a Educação Física se fortaleceu politicamente dentro da escola, entendemos 

que o currículo cultural foi o balizador dessa guinada. Ao se apresentar como um componente que 

participa dos coletivos escolares, preocupado com a formação dos sujeitos, ao trazer as práticas dos 

diferentes grupos sociais dialogando com os temas que norteiam as vidas dos estudantes, ao 

reconhecer as diferenças e valorizá-las dentro do contexto da escola, ao atuar em busca de 

experiências e aprendizagens que se relacionem com o que almejam os estudantes, a Educação 

Física assume um papel de destaque na escola se mostrando como uma perspectiva potente na EJA. 

Ao atuar em busca de uma formação de sujeitos que atuem de forma mais justa e solidária, essa 

proposta se faz possível em diferentes contextos, desde que almejem a busca por uma sociedade 

menos desigual e mais digna para todas as pessoas. 

REFERÊNCIAS  

BRASIL. Lei 9394/96: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Ministério de Educação e Cultura, 
1996. 

DENZIN, Norman Kent; LINCOLN, Yvona Sessions. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. In: 
DENZIN, Norman Kent et al. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, 
2006. p. 15-42. 

FROW, John.; MORRIS, Meagan. Estudos Culturais. In: DENZIN, N. K. et al. O planejamento da pesquisa 
qualitativa:  teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, p, 315-344. 2008.  

HALL, Stuart. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções do nosso tempo. Educação e Realidade, Porto 
Alegre, v.22, n.2, p.15-46, jul. / dez. 1997. 

NEIRA, Marcos Garcia; NUNES, Mario Luiz Ferrari. Educação Física, Currículo e Cultura. São Paulo: Phorte 
Editora, 2009 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Teoria cultural e educação – um vocabulário crítico. Belo Horizonte. Autêntica, 2000. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 148 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. 

SOARES, Leôncio José Gomes; PEDROSO, Ana Paula. Formação de educadores na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA): Alinhavando contextos e tecendo possibilidades. Educação em Revista, Belo Horizonte|v.32 n.04 p. 251-268 
out. / dez. 2016 

Resumo 

Por um longo período, a Educação Física esteve afastada da Educação de Jovens e Adultos. Contribuiu 
com esse fato tanto a legislação que a rege como as práticas pedagógicas que não consideram as 
singularidades dos seus sujeitos e eu está ancorada em pressupostos que concebem as aulas como 
momentos de realização de exercícios físicos extenuantes, e por isso não seriam adequadas a esses 
estudantes. Em muitos casos, quando acontecem, as aulas são tratadas como meras “atividades”, 
deixando de lado o caráter pedagógico e realizando práticas que caberiam em outros espaços, como 
clubes e academias. Apesar do quadro desanimador, o tema tem despertado o interesse dos 
pesquisadores. Embora ainda seja pequena, a produção científica sobre o assunto sinaliza a emergência 
de uma outra forma de compreender a Educação Física na EJA. Com esse intuito, foram desenvolvidas 
e analisadas experiências com o chamado currículo cultural em um Centro Integrado de Educação de 
Jovens e Adultos (CIEJA) localizado no município de São Paulo. Adotando a pesquisa descritiva como 
método e a análise cultural como forma de interpretar os relatos das experiências, as entrevistas com 
estudantes, professores e gestores da escola e os documentos pedagógicos, foi possível reconhecer a 
potência da Educação Física cultural na EJA, graças ao diálogo travado com os sujeitos e com o 
contexto social vigente. A investigação reconhece diferentes significações atribuídas ao componente 
curricular e compreende tal polifonia como fruto do contexto social vigente, a Pós-Modernidade. 
Conclui-se, portanto, que o currículo cultural de Educação Física se apresenta como possibilidade de 
mudança para o atual cenário da Educação Física na EJA. 

Palavras-chave: Educação Física; EJA; Currículo Cultural. 

REFLEXÕES CURRICULARES SOBRE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS CURSOS TÉCNICOS DE 

NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA NA MODALIDADE EJA NO IFRN 

Joyce Mariana Alves Barros – NEI CAp UFRN 

INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da Educação Básica que 

oportuniza ao cidadão a retomada dos estudos. No presente texto, a Educação Profissional de Nível 

Médio será delimitada como caminho investigativo. Nela, identificamos o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e 

Adultos – PROEJA (PROEJA), tendo em vista a sua relevância apontada no art. 37 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 2018): “§ 3o A educação de jovens e 

adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 

regulamento”. 
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Essa integração propõe superar uma organização pedagógica que não dicotomize manual e 

intelectualmente e educação básica de ensino técnico, ampliando a perspectiva de formação dos 

alunos. Isso pode ser alcançado no aprimoramento da “[...] formação do profissional, da 

organização curricular integrada, da utilização de metodologias e mecanismos de assistência que 

favoreçam a permanência e a aprendizagem do estudante, da falta de infraestrutura para oferta dos 

cursos, dentre outros (BRASIL, 2018, s/p.)”. 

Nessa perspectiva de ampliar o olhar para a formação do indivíduo, a matriz curricular do 

PROEJA – IFRN deve levar em conta a articulação da “[...] ciência, trabalho, cultura e tecnologia 

quanto à aplicação de conhecimentos teórico-práticos específicos do eixo tecnológico e da 

habilitação específica. Esse arranjo curricular contribui, de modo decisivo, para uma sólida 

formação técnico-humanística dos estudantes” (IFRN, 2012, p. 107). 

Ao tratar do conceito de cultura articulado ao trabalho, ciência e tecnologia, surgem 

inúmeras possibilidades curriculares, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais ao fazer 

referência à LDB em seu Art. 27: 

Os conteúdos curriculares da Educação Básica observarão, ainda, [...] promoção do 

desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Desse modo, os 

valores sociais, bem como os direitos e deveres dos cidadãos, relacionam-se com o 

bem comum e com a ordem democrática. Estes são conceitos que requerem a atenção 

da comunidade escolar para efeito de organização curricular, inclusive, acrescente-se, 

para a modalidade da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2013, 

p. 213, grifo nosso) 

Dessa forma, o esporte e o lazer como elementos constituintes da sociedade devem receber 

uma atenção significativa. Na constituição da República Federativa do Brasil, em seu Art. 217, diz-

se: “É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada 

um, observados: II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 

educacional” (BRASIL, 1988, s/p.). 

Diante dessas reflexões, o presente artigo objetiva identificar como se dá a oferta de 

oportunidades educativas relacionadas ao esporte e ao lazer e as suas implicações com a 

componente curricular Educação Física nas propostas curriculares dos cursos de Técnico de Nível 

Médio da forma Integrada, na modalidade EJA presencial do IFRN. 
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A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E OS CURSOS TÉCNICOS NA MODALIDADE EJA DO 

IFRN 

O currículo dos cursos integrados na modalidade EJA do IFRN (2011) são estruturados em 

núcleos politécnicos: 1) Fundamental; 2) Estruturante; 3) Articulador e 4) Tecnológico. O número 

1, Núcleo fundamental, refere-se ao suporte técnico no desempenho acadêmico dos alunos, e revisa 

conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática apresentados no Ensino Fundamental. 

Já o Núcleo Estruturante, lida com os conhecimentos do Ensino Médio, caracterizado pelas 

suas respectivas áreas: Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas 

tecnologias; e Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. O Núcleo articulador apresenta 

conexões entre os conhecimentos do Ensino Médio e Profissional, dialogando com alguns pontos 

como sociedade, tecnologia, sistema de produção social, cultura e trabalho. Por fim, o Núcleo 

Tecnológico vai indicar a formação específica no exercício da profissão, afunilando para as 

especificidades do processo de formação ao longo do curso (figura 1).  

Arquitetando reflexões a partir do Ensino Médio, o debate estará situado com centralidade 

no Núcleo Estruturante. Isso se deve ao resgatar a LDB, a qual credita à Educação Física a 

necessidade de efetivamente ser um componente curricular obrigatório na Educação Básica, em seu 

Art. 26: “§ 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 

curricular obrigatório da educação básica [...]” (BRASIL, 2018, s/p.). Dessa forma, a vivência do 

acervo da cultura de movimento na área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias é relevante para 

o aluno, consequentemente, não pode ser negligenciada a presença dos conhecimentos desta área 

nesta etapa da Educação Básica, o Ensino Médio. 

Contudo, algumas ressalvas são necessárias no que se refere ao Ensino Técnico, pois, de 

acordo com os princípios norteadores da resolução nº 6 de 20 de setembro de 20123, a articulação 

entre Educação Básica e Educação Profissional e Tecnológica deve ser feita relacionando saberes 

específicos para produzir conhecimento capaz de intervir socialmente, primando pela pesquisa 

como elemento pedagógico central. 

Neste caminho, outros elementos surgem, como a indissociabilidade entre teoria e prática, 

interdisciplinaridade curricular, contextualização, flexibilidade e estratégias que envolvem o eixo 

tecnológico do curso e das ciências vinculadas ao mesmo. Os cursos de PROEJA seguem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
 

3 Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Disponível em < 
http://portal.mec.gov.br>Acesso em 18. fev. 2018. 
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para a Educação Básica, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e as diretrizes 

específicas da modalidade– neste caso, a EJA (BRASIL, 2012). A organização curricular, logo, 

pode ser: 

Flexível, por disciplinas ou componentes curriculares, projetos, núcleos temáticos ou 

outros critérios ou formas de organização, desde que compatíveis com os princípios da 

interdisciplinaridade, da contextualização e da integração entre teoria e prática, no 

processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2012, p. 7) 

Portanto, o componente curricular Educação Física pode surgir de formas distintas neste 

currículo a partir do contexto sociocultural estabelecido, retomando as reflexões necessárias 

propostas por esta área de conhecimento, tais como saúde, esporte, lazer e qualidade de vida.  

METODOLOGIA 

A presente pesquisa é qualitativa do tipo Estudo de Caso (YIN, 2005), na qual foram 

analisadas as características das reflexões sobre esporte e lazer nas propostas pedagógicas dos 

cursos Técnicos de Nível Médio na forma Integrada, na modalidade de EJA, presencial, do IFRN. A 

busca ocorreu na página oficial do Instituto4 no período de janeiro a fevereiro de 2018, tendo como 

população os cursos ofertados nesta modalidade em todos os campi do IFRN. A amostra da 

pesquisa foi estruturada somente com as propostas que prevêem, no currículo, componentes que 

atendam a reflexões próximas da área da Educação Física, conforme ementa e plano de ensino do 

curso Técnico de Nível Médio, na forma Integrada, na modalidade EJA, presencial (tabela 1). 

O primeiro momento foi desenvolvido com o levantamento diagnóstico dos campi que 

atuam com o técnico de nível médio, integrada, na modalidade EJA. Identificaram-se, desse modo, 

vinte unidades: Apodi, Caicó, São Gonçalo do Amarante, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais 

Novos, Lajes, Parelhas, Santa Cruz, João Câmara, Natal- Cidade Alta, Ipanguaçu, Nova Cruz, 

Macau, Parnamirim, Pau dos Ferros, Natal – Zona Norte, Natal – Central, Mossoró e São Paulo do 

Potengi. Das 20 localidades, somente 10 ofertam técnico de nível médio, integrada, na modalidade 

EJA. 

De acordo com a tabela 1, os 10 campi selecionados como amostra desta pesquisa ofertam 

16 cursos (12 títulos distintos), dos quais 16 propostas pedagógicas foram analisadas, as quais 

estavam disponíveis na página institucional do IFRN. Constatou-se ainda que, mesmo em campi 

 
4 Disponível em: <ifrn.edu.br>. Acesso em 18. fev. 2018. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 152 

diferentes, as propostas dos cursos com mesmo título eram muito semelhantes (por exemplo, o 

curso técnico em Informática de nível médio, integrado na modalidade EJA, na cidade de Pau dos 

Ferros e na cidade de João Câmara, estavam descritos de modo parecido). 

A análise das propostas pedagógicas teve limitações, tais como a leitura da grade curricular 

e do ementário das componentes curriculares que se aproximavam das reflexões sobre esporte, lazer 

e Educação Física. Dessa maneira, todas as 16 propostas apresentaram estas considerações 

(componentes do currículo) de três formas5 recorrentes: 1) Qualidade de Vida (30h – 40h/a); 2) 

Educação Física e 3) Seminários de Qualidade de Vida e Trabalho (10h- 13h/a). 

Na composição do corpo docente de todos os cursos (exceto Química – campus Macau), 

estava elencado um profissional de Educação Física, descrito de duas formas: 1) Professor com 

Licenciatura plena e 2) Professor com pós-graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área 

de Educação Física.  

O campus Macau teve um destaque na análise deste ponto em relação aos demais por não 

apresentar um profissional de Educação Física em seu corpo docente. Esse fato pode ser explicado 

pela forma como foi proposto o componente Educação Física, que necessariamente precisaria 

articular-se com a disciplina de Orientação Educacional para a EJA e outras disciplinas do 1º 

período. Conforme o plano semestral, dever-se-iam prever “idas à Biblioteca, com 

acompanhamento do (a) bibliotecário (a), para realização de pesquisas, as quais deverão ser 

solicitadas e orientadas pelos profissionais envolvidos no programa e nas disciplinas” (IFRN, 2009, 

p.32). 

REFLETINDO A PARTIR DAS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 

O componente curricular “Educação Física” tem sua obrigatoriedade na Educação Básica, 

porém comunga de uma facultatividade presente em alguns casos, tais como “que cumpra jornada 

de trabalho igual ou superior a seis horas; maior de trinta anos de idade; que estiver prestando 

serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física e 

que tenha prole” (BRASIL, 2018). 

 
5 O componente curricular “Sociologia do Trabalho” apareceu em quase todas as propostas pedagógicas, mas somente 6 
delas descreveram um tópico “trabalho e lazer”. Não entrou na análise dos dados devido à ementa, que era critério de 
inclusão e não fazia menção às reflexões propostas para o esporte e o lazer. 
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Descrevendo as características do público da EJA, aproximamos o universo facultativo 

proposto pela LDB do contexto educacional. Levando em consideração uma necessária 

flexibilidade curricular nesta modalidade, pode-se encontrar a Educação Física com outra roupagem 

nestas propostas, como foi o resultado da pesquisa. Neste tópico, enquanto componente curricular 

“Educação Física”, encontraram-se dois cursos6. O primeiro é “Eletrotécnica” – Campus Caicó 

(2009), configurado com atuação profissional na área de informática e indústria, ofertado no 1º e no 

2º período (Educação Física I e II) com o total de carga horária de 60h (80h/a). Já no curso de 

“Química” – Campus Macau (2009), o componente curricular Educação Física tem carga horária de 

30h (40H/a) e ocorre somente no 1º período, conforme a tabela 2. 

Construiu-se no curso de Eletrotécnica (IFRN, 2009), citado anteriormente, o componente 

curricular Educação Física com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), 

respeitando as manifestações da cultura corporal de movimento. Dessa forma, os jogos, os esportes, 

as danças e as lutas buscaram formatar um processo educacional de autonomia para o lazer, o cuidar 

de si e das vivências lúdicas. Todavia, no curso de Química (IFRN, 2009), estas práticas corporais 

são reduzidas significativamente, dando mais relevância ao tópico “Atividades Físicas”. Apesar de 

uma referência aos Parâmetros Curriculares Nacionais, a prioridade nos dois cursos é compreender 

a manutenção da atividade física, o cuidar de si e o lazer como alguns dos elementos constituintes 

da qualidade de vida. 

Avançar neste debate é caracterizar outros aspectos de análise, como a recorrência do 

componente “Qualidade de Vida e Trabalho” em 12 propostas curriculares. Nesse quesito, fica 

explícito como o IFRN avança no sentido de delimitar as reflexões do componente curricular 

Educação Física para a aplicabilidade do mundo do trabalho, conforme ementa da disciplina abaixo: 

Possibilitar o estudo e a vivência da relação do movimento humano com a saúde, 

favorecendo a conscientização da importância das práticas corporais como elemento 

indispensável para a aquisição da qualidade de vida. Considerar a nutrição equilibrada, 

o lazer, a cultura, o trabalho e a afetividade como elementos associados para a 

conquista de um estilo de vida saudável (IFRN, 2012a, p.95) 

 
6 O componente curricular “Educação Física” foi identificado em outra estrutura, na qual a Matriz Curricular está 
situada da seguinte forma: Bases de Conhecimentos Científicos tecnológicos – 1) Formação Geral; 2) Diversificada e 3) 
Profissional. Em “formação geral”. O componente Educação Física, no campus Macau tem carga horária de 30h no 
curso de Química e de 60h no campus Caicó, curso de Eletrotécnica. Dessa forma, desarticula-se a lógica estrutural de 
núcleos politécnicos apresentada no início do artigo, que foi seguida pelas propostas mais recentes datadas a partir de 
2011, diferente das duas propostas citadas que são do ano de 2009. 
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Percebe-se que o componente tem o objetivo de despertar no sujeito a autonomia para 

gerenciar atividades de lazer na busca de qualidade de vida, por meio das práticas corporais 

(enfatizando a ginástica laboral e os Esportes). Além disso, busca efetivar no aluno uma postura no 

trabalho e na vida cotidiana, sendo possível inferir, consequentemente, a intenção de formar um 

profissional mais produtivo quando se analisa também os conteúdos planejados. 

De forma unânime, todas as 12 propostas apresentam os seguintes tópicos (conteúdos): 1) 

Qualidade de vida e Trabalho (Conceito de qualidade de vida e saúde; Qualidade de vida e saúde no 

trabalho); 2) Atividade Física e lazer (A atividade física regular e seus benefícios para a saúde; A 

relação trabalho, atividade física e lazer); e 3) Programa de Atividade Física (Conceitos e tipos de 

Ginástica; Esporte de participação e de lazer; Ginástica laboral). 

As diferenças que surgiram foram apenas na organização dos temas. Em alguns casos, o 

conteúdo Ginástica Laboral estava no tópico 01 e foi para o tópico 03, ação que pode sugerir uma 

ênfase na aplicabilidade da disciplina, ou seja, sua relação com o mundo do trabalho, o lazer, os 

esportes e as práticas corporais. De uma forma geral, na vida cotidiana, nos momentos de lazer ou 

no contexto do trabalho, ele poderia minimizar os danos ao próprio corpo por meio do cuidar de si 

ao identificar o esforço repetitivo de uma técnica profissional, por exemplo. 

O último formato, identificado em duas propostas, estabelece as reflexões sobre esporte e 

lazer no componente “Seminários de Qualidade de Vida e Trabalho”. Ao analisá-lo, avançamos 

para uma redução de conteúdo (temas centrais): Qualidade de vida, saúde e trabalho; Práticas 

corporais e lazer; Programa de atividade física e desenvolvimento da autonomia. Nestes, a proposta 

do IFRN, no sentido de coerência quanto ao perfil do egresso, permanece a mesma. Existe, no 

entanto, uma outra estrutura de organização didática sugerida no planejamento semestral que o 

torna mais fluido (por exemplo, sugerindo filmes, reportagens jornalísticas, práticas significativas 

para os alunos refletirem sobre a importância da atividade física, além de palestras, sob supervisão 

do professor, direcionadas para a área de Educação Física). 

Dessa forma, a valorização do corpo e da atividade física – com a necessidade de o 

indivíduo perceber-se no meio social que habita, de modo a construir a qualidade de vida no lazer, 

na vida cotidiana e o enlace disso com o mundo do trabalho – fica explícita em alguns objetivos: 

“Reconhecer os problemas de posturas inadequadas, dos movimentos repetitivos (LER e DORT), a 

fim de evitar acidentes e doenças no ambiente de trabalho, ocasionando a perda da produtividade e 

a queda na qualidade de vida” (IFRN, 2011, p.129). 
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Assim, retomamos o ideal de uma formação técnica e humanística a que se propõe o IFRN, 

na qual se pode refletir que: 

Formar trabalhadores, para além de oferecer-lhes saberes profissionais, implica em 

interferir em sua autoimagem, em sua identidade, em suas histórias e projetos. É 

necessário conhecer essas histórias e oferecer oportunidades aos próprios sujeitos de 

reinterpretá-las, identificando os valores que os movem e os que movem o mundo 

contemporâneo, proporcionando um diálogo entre eles (BURNIER, 2004, p.11) 

Ao pensar metodologicamente o aprendizado desses componentes curriculares na vida 

cotidiana, elencando as mais diversas atividades nos momentos de lazer, de acordo com Pintos et al. 

(2016), podemos confundir o Esporte e o Lazer como um conceito único, embora sejam fenômenos 

diferentes que dialogam em certa medida.  

Isto se dá pela própria constituição Brasileira de 1988, que em seu Art. 217 define o 

desporto como direito de todo cidadão, sistematizando, organizando e gerindo o Esporte, 

identificando práticas formais e não-formais e até designando recursos públicos para o fomento ao 

desporto educacional. Um exemplo dessa organização é a Lei nº 9.615/1998 (lei Pelé), a qual define 

3 manifestações do desporto (educacional, de participação e de alto rendimento) (PINTOS et al, 

2016). Nesse percurso, esta investigação pode perpassar o entendimento desses alunos sobre os 

sentidos e significados do lazer, da prática esportiva e das aulas de Educação Física. 

Mendes, Maia e Oliveira (2007), nesse sentido, ressaltam que o lazer não é somente a busca 

do prazer, mas também um espaço/tempo de acesso à cultura na busca plural da representatividade 

de interesses de classes sociais. Ao investigar profissionais técnicos de nível médio, Burnier (2004) 

questiona como eles buscam atividades de descanso e divertimento e como o lugar onde habitam 

pode lhes oferecer estas finalidades. Eis que surgem outras problemáticas, o ingresso no mercado 

formal e o acesso a um salário nem sempre permite colocar em prática alguns planos como possuir 

casa própria, um carro, garantia de uma boa educação e acesso mínimo a espaços e atividades de 

lazer (BURNIER, 2004). 

Nessa ótica, “Ao tentar conciliar trabalho, estudo e obrigações familiares, o tempo 

disponível para lazer é mínimo, e com ele ainda compete o tempo destinado ao repouso, sempre 

defasado” (BURNIER, 2004, p.8). O autor ainda define que espaços culturais de lazer ainda estão 

distantes do cotidiano popular não somente no que se refere aos gastos e despesas, sejam cinemas, 

teatros, clubes ou shoppings que são algumas opções de lazer da população, mas também no que se 

refere ao tempo em função do trabalho. 
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A organização da prática pedagógica dos professores que atuam com os alunos dos cursos 

constitui uma interpretação mais ampla do lazer e da prática esportiva em sociedade, Mendes, Maia 

e Oliveira (2007), relatam a experiência com o curso técnico de nível médio integrado em 

Agroecologia na modalidade EJA, na unidade de Ipanguaçu no ano de 2007. Naquele momento, foi 

trabalhada a unidade “O fenômeno do jogo e da ludicidade” no componente Curricular Educação 

Física, e os estudantes participaram de vivências lúdicas e refletiram sobre “[...] as potencialidades 

e os limites do corpo no trabalho, como também sobre os momentos em que os profissionais não 

estão trabalhando, através da ideia de que o lazer é um dos direitos sociais conquistados pela classe 

trabalhadora” (MENDES, MAIA E OLIVEIRA, 2007, p.151). 

As atividades de lazer podem colaborar para despertar o impulso lúdico que fica 

adormecido nos jovens e adultos, pois a infância que está trancada dentro de nós pode 

emergir a qualquer momento, basta algo significativo acontecer. O lúdico não está 

restrito as brincadeiras infantis, podendo se manifestar nas festas, nos esportes, nas 

apresentações teatrais, nas apresentações musicais, na própria escola, ou em qualquer 

espaço onde haja divertimento, alegria e prazer (MENDES, MAIA E OLIVEIRA, 

2007, p.153) 

Os mesmos alunos sujeitos da pesquisa apresentada por Mendes, Maia e Oliveira (2007) 

relataram que, em sua região, existiam poucas oportunidades de lazer e investimentos em políticas 

públicas. Ao citarem os exemplos, 14,28% descreveram festas, shows e a maior parte campeonatos 

de esporte (futebol), deixando nítida a limitação de vivências corporais no âmbito do esporte e do 

lazer a que este grupo social teve acesso, pois muitas delas dicotomizaram os gêneros ou serviram 

de trampolim político para a promoção de megaeventos. Nesse aspecto, o componente curricular 

Educação Física conseguiu estabelecer um processo de reflexão corporal após suas atividades. 

EDIFICANDO CONCLUSÕES 

A partir das 16 propostas pedagógicas analisadas, conclui-se que os componentes 

curriculares “Qualidade de Vida (30h – 40h/a)”, “Educação Física” e “Seminários de Qualidade de 

Vida e Trabalho (10h- 13h/a)” norteiam os debates ao longo da formação profissional nos cursos 

técnicos de nível médio na forma integrada na modalidade EJA no IFRN. Apesar da relevância e 

importância destes componentes, ressaltamos a necessidade de ampliar a discussão no currículo, 

estabelecendo outros momentos de discussão ao longo da formação profissional. 
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Nesse instante, cabe refletir sobre a estrutura, organização e desenvolvimento dos Institutos 

Federais que têm mais espaço e potencial para desenvolver a reflexões sobre esporte, lazer e cultura 

de movimento, buscando legitimar a área de Educação Física. Nesse contexto, a organização 

didática do professor, seus princípios, valores e seu comprometimento com a disciplina podem 

despertar no aluno um aprendizado que se perpetue, transcendendo o espaço de formação inicial. 

Um dos grandes desafios do Programa é integrar três campos da educação que 

historicamente não estão muito próximos: o ensino médio, a formação profissional 

técnica de nível médio e a educação de jovens e adultos. Igualmente desafiante é 

conseguir fazer com que as ofertas resultantes do Programa efetivamente contribuam 

para a melhoria das condições de participação social, política, cultural e no mundo do 

trabalho desses coletivos, em vez de produzir mais uma ação de contenção social. 

Coloca-se ainda outro desafio em um plano mais elevado: a transformação desse 

Programa em política educacional pública do estado brasileiro (MOURA; 

HENRIQUE, 2012, p.116) 

Logo, esporte, lazer e qualidade de vida devem permear todo o currículo, e não somente um 

componente curricular. Outras estratégias, como projetos de extensão, promoção de políticas 

públicas de esporte e lazer nas comunidades em que estão inseridos os Institutos, podem fortalecer a 

ideia de que estas reflexões não se delimitam “na promoção do desporto educacional e apoio às 

práticas desportivas não formais” (BRASIL, 2013). Perspectivando assegurar os direitos do aluno 

da EJA e oportunizando uma educação de qualidade que o reconheça como um sujeito de direitos 

em diferentes momentos educativos ao longo de toda a vida.  
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ANEXOS 

Figura 1. Estrutura curricular dos cursos de Nível Médio Integrados à EJA (IFRN, 2011, p.14). 

 
Tabela 1. Oferta, por campus do IFRN, de cursos técnicos de nível médio, na forma integrada, na modalidade EJA 
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Tabela 2. Conteúdos previstos para a disciplina de Educação Física. 

 

Resumo 

O artigo traz uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso (YIN, 2005). Objetiva identificar as 
oportunidades educativas sobre Esporte e Lazer previstas para os alunos dos cursos técnicos de nível 
médio da forma integrada, na modalidade educação de jovens e adultos (EJA) no Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte (IFRN). Metodologicamente, foram analisadas dezesseis propostas pedagógicas 
dos cursos desta modalidade ofertada nos Campi do IFRN em todo o Estado do Rio Grande do Norte, 
as quais estavam disponíveis na página institucional do IFRN. Identifica que os componentes 
curriculares “Qualidade de Vida” (30h – 40h/a), “Educação Física” e “Seminários de Qualidade de 
Vida e Trabalho” (10h–13h/a) apontam encaminhamentos para debater essas questões pertinentes a 
esta área de conhecimento. Entretanto, percebe que é necessário ampliar o debate e o acesso a 
oportunidades educativas no âmbito do lazer e das práticas corporais (inclusive esportivas) para os 
alunos dos cursos técnicos de nível médio na forma integrada, na modalidade EJA, perpassando a 
formação de modo mais presente no currículo em outros momentos, tais como práticas 
extracurriculares que contribuam para essas reflexões. Além disso, as questões curriculares se fazem 
presentes por problematizarem as oportunidades educativas que são ofertadas nesta modalidade da 
educação básica, reflexão necessária nas políticas públicas que interferem diretamente no cotidiano dos 
sujeitos envolvidos neste cenário pedagógico e, por vezes, são marginalizados. Em especial, na área de 
Educação Física o tema aparece de maneira pouco discutida, portanto, é de grande importância somar 
esforços acadêmicos para legitimar o debate neste cenário atual. 

Palavras-chave: Ensino Médio Integrado, Educação Física; EJA; Currículo. 
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REFERÊNCIAS INICIAIS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

Osvaldo Oliveira – SME/RJ-IEF/UFF (ELAC) 

Rosa Malena Carvalho – IEF/UFF-PPGEDU/FFP-UERJ 

APRESENTAÇÃO 

Abordando a organização do processo de escolarização, ainda há a predominância de 

entender os corpos e as experiências dos sujeitos como obstáculo, no máximo percebidas como algo 

menor, apenas um meio para o que de “importante” foi escolhido como válido. Essa ideia expressa 

uma visão de corpo que o entende descontextualizado, fragmentado em partes (fruto de ideário 

linear e cartesiano que hierarquiza os seres humanos, de acordo com a etnia, o gênero, a opção 

sexual, a idade, o tônus muscular, etc). O que atinge, diretamente, o trabalho dos professores e 

professoras da educação física.  

Porém, diferentes sentidos têm sido produzidos para o que dizemos ser “corpo”, indo além 

do estritamente biológico, fortalecendo-o como produto e produtor sociocultural. 

O corpo humano, como corporeidade - como permanência que se constrói no 

emaranhado das relações sócio-históricas e que traz em si a marca da individualidade - 

não termina nos limites que a anatomia e a fisiologia lhe impõem. Ao contrário, 

estende-se por meio da cultura, das roupas e dos instrumentos criados pelo homem. O 

corpo confere-lhes um significado e sua utilização passa por um processo de 

aprendizagem construtor de hábitos (FREITAS, 1999, p. 53) 

Com este entendimento, a educação física, como prática pedagógica, aborda/ tematiza o 

conhecimento que constitui essa área, pela perspectiva denominada “Cultura Corporal”, através da 

contextualização (teórica e prática) dos jogos, das ginásticas, da dança, das lutas, da forma 

esportivizada que estas atividades assumem, assim como pela ludicidade e prazer que o trabalho 

corporal propicia (jogos e brincadeiras) (COLETIVO DE AUTORES, 2014). Estas práticas 

envolvem códigos, sentidos e significados da sociedade que os cria e mantêm – sendo, portanto, 

produção cultural.  

Esta produção cultural é organizada, apropriada e valorizada de acordo com o tipo de 

sociedade em que se constitui. As atividades corporais, consideradas produção histórico-cultural, 

estão relacionadas com os códigos e significados da sociedade, constituindo-a e sendo por ela 
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constituída. Nesse contexto o currículo encontra-se associado à tentativa de eleger os 

conhecimentos e saberes a serem desenvolvidos. Assim, como aponta Silva (1999): 

O currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais amplo de 

conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai constituir, precisamente o 

currículo. As teorias do currículo, tendo decidido quais conhecimentos devem ser 

selecionados, buscam justificar por que "esses conhecimentos" e não "aqueles" devem 

ser selecionados. (p. 15) 

O Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) tem uma caminhada histórica dentro 

do Município do Rio de Janeiro, iniciada em 1985, com a denominação PEJ (Projeto de Educação 

Juvenil) nos 20 CIEPS (Centros Integrados de Educação Pública) da rede (DOCUMENTOS 

NORTEADORES DO PEJA, 2017, p. 08). E, nosso aprender, criar e indagar esse contexto, de 

forma coletiva, inicia em 2008, quando a autora desse artigo coordenava o processo de inserir a 

educação física nesse contexto e; o autor desse artigo fazia parte do grupo de professores que estava 

nas escolas, implantando essa prática pedagógica nos projetos da unidade escolar. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Pesquisar o realizado, com a perspectiva de relacionar trabalho institucional, com as 

demandas da área (educação física) e a modalidade da educação básica (Educação de Jovens e 

Adultos - EJA), requer dialogar com diferentes professores/as que fazem esse cotidiano acontecer - 

o que nos faz eleger a pesquisa no/do/com os cotidianos, como exercício de experiência. Além 

disso, os pesquisadores se colocam em questão, assim como o coletivamente realizado. Defendemos 

e realizamos, portanto, ações pedagógicas – como a pesquisa – para aprender mais, em que todos 

colocam em cena o que sabem, em movimento que identifica o escolar como tempo de suspensão 

do previsto. Certeau (2014), Goodson (2013) e Oliveira (2004) são alguns dos autores que nos 

auxiliam nesse pesquisar.  

PRINCÍPIOS ORIENTADORES E CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA 

A perspectiva da cultura corporal muito se aproxima da EJA, quando esta modalidade é 

conduzida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (BRASIL, 2000), a qual traz como 

referência três funções: reparadora, equalizadora e qualificadora – esta sendo destacada como o 

sentido principal, superando o caráter compensatório na EJA. Isto convida a pensar na educação 

permanente e na criação de uma sociedade solidária e heterogênea.  
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Dentro deste caráter ampliado, os termos “jovens” e “adultos” indicam que, em todas 

as idades e em todas as épocas da vida, é possível se formar, se desenvolver e 

constituir conhecimentos, habilidades, competências e valores que transcendam os 

espaços formais da escolaridade e conduzam à realização de si e ao reconhecimento 

do outro como sujeito (SOARES, 2002, p. 43.) 

O que significa a possibilidade de viabilizar o acesso e permanência à educação, 

independente da idade – materializando, assim, propostas curriculares includentes, com diferentes 

sujeitos, saberes, tempos e espaços. Com oportunidades ligadas ao lazer, à expressão livre e 

criadora, à curiosidade, à vontade de aprender.   

Neste contexto, ao compreender a educação física como prática pedagógica possível no 

trabalho docente com a EJA, ressaltamos que ainda são poucos os subsídios teóricos e acadêmicos 

específicos desta discussão. Na condução inicial do trabalho com a educação física no PEJA, em 

2008, foram nossos aliados: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes 

do MEC para a EJA, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as orientações gerais da 

Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro (MultiEducação) e, o projeto político 

pedagógico da unidade escolar (CARVALHO, 2011). 

Estes documentos, embasados pelas discussões realizadas nos fóruns dos professores desta 

área (como as do CBCE – Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte), trazem a perspectiva da 

cultura corporal como princípio norteador da disciplina na EJA. 

A Educação Física enquanto componente curricular da Educação Básica deve assumir 

então outra tarefa: introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento, 

formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 

instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e 

dança, das ginásticas e práticas de aptidão física, em benefício da qualidade de vida 

(BETTI e ZULIANI, 2002, p.75) 

O que nos aproxima de Daolio (2004), quando este afirma que “cultura” é o principal 

conceito para a educação física, porque todas as manifestações corporais humanas são geradas na 

dinâmica cultural, desde os primórdios do homem até hoje, expressando-se diversificadamente, com 

significados próprios no contexto de grupos sociais específicos. A educação física, na perspectiva 

da cultura corporal, pode contribuir nos processos escolares desenvolvidos no contexto heterogêneo 

e complexo que é a EJA, quando as práticas corporais são compreendidas como linguagem e 

patrimônio sociocultural, inserindo-se em um conjunto de múltiplas oportunidades educativas. O 

que também favorece a progressiva extensão do que é oferecido nas unidades escolares. 
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O acesso a esse universo de informações, vivências e valores é compreendido aqui 

como um direito do cidadão, uma perspectiva de construção e usufruto de 

instrumentos para promover a saúde, utilizar criativamente o tempo de lazer e 

expressar afetos e sentimentos em diversos contextos de convivência. Em síntese, a 

apropriação dessa cultura, por meio da Educação Física na escola, pode e deve se 

constituir num instrumento de inserção social, de exercício da cidadania e de melhoria 

da qualidade de vida. (BRASIL, s/d, p. 194) 

Ao eleger a cultura corporal como concepção, entendemos que a orientação para educação 

física no PEJA é responsável pela formação de alunos e alunas para que possam atingir os seguintes 

objetivos gerais: afirmarem-se como sujeitos; conhecer práticas corporais que ampliem sua cultura 

corporal; conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, reivindicando locais 

adequados para atividades corporais de lazer, reconhecendo-as como uma necessidade do ser 

humano e um direito do cidadão, em busca de uma melhor qualidade de vida. 

Neste processo, como objetivos específicos na época estabelecemos: desenvolver a inserção 

e a integração de todos os alunos nas práticas corporais, adotando atitudes de respeito mútuo, 

dignidade e solidariedade; conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações 

da cultura corporal; promover atividades esportivas, analisando criticamente o papel do esporte na 

sociedade contemporânea; reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos 

saudáveis, relacionando-os com os efeitos sobre a própria saúde e de melhoria da saúde coletiva; 

conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e desempenho nos diferentes grupos sociais, 

compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são produzidos, analisando criticamente os 

padrões divulgados pela mídia.  

Na organização das aulas, foram destacados, como eixos orientadores dos conteúdos da 

educação física escolar na EJA: a Diversidades (Etnia, Idade, Gênero e Sexualidade); o Meio-

Ambiente; a Saúde, o Lazer e a Mídia. E, ancorados pela cultura corporal, entendemos os 

conhecimentos sobre o Corpo, os Jogos e as Brincadeiras, as Ginásticas, as Atividades Rítmicas e 

Expressivas, os Esportes e, as Lutas, como grupos de conteúdos. Na amplitude desta abordagem, os 

conteúdos não têm valor na execução dos movimentos, mas como o/a aluno/a se apropria de um 

novo saber, como conecta com os saberes anteriores. Inclui também uma dimensão crítica, onde 

questões sociais e políticas podem ser desenvolvidas, sem, no entanto, perder o foco da prática 

corporal, seus benefícios, a melhoria da qualidade de vida e, as relações com o contexto social. 
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Assim, uma abordagem cultural deste componente curricular - Educação Física - vai ao 

encontro da diversidade de padrões encontrados na EJA. Cada tema (conteúdo) a ser desenvolvido 

pode ser exposto de forma significativa para os alunos, dentro do seu universo social, explorando 

sua bagagem cultural e articulando “o que está fazendo”, “aprendendo a fazer”, “porque está 

fazendo” e como “apropriar-se deste fazer”.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Como parte dos autores que constituíram essas diretrizes da educação física no PEJA, os 

princípios anteriormente mencionados continuam urgentes e atuais. Afinal, abordar o corpo como 

uma construção histórica, social, cultural é concepção ainda não predominante em nosso cenário 

social e educacional. No momento, essa discussão encontra-se mais dificultada, em função do 

avanço conservador, o qual traz uma visão não histórica da vida. 

Em relação ao processo de ensino-aprendizagem, o entendimento da importância destas 

perspectivas relacionadas ao corpo afeta a todos os envolvidos, pois 

Na ação humana está a marca indelével do ser que interage. Esse não é apenas um 

integrante de uma classe social, inserido nas relações histórico-culturais de seu meio: 

ele é um indivíduo, um ser único capaz de testemunhar sua própria experiência, 

mergulhado na complexa rede de inter-relações a partir da qual constróis sua vivência 

singular (FREITAS, 1999, p. 51) 

Portanto, ao organizar as orientações para a educação física no PEJA, sentimos que a 

formação é permanente, vivida como busca e agenciamento constante, procurando reunir e 

atravessar elementos e conjuntos cada vez mais abrangentes, integrando diferentes saberes e 

sujeitos. Um elemento curricular, isoladamente, dificilmente conseguirá modificar as ideias 

predominantes de sua área do conhecimento.  

Por isto, acreditamos na tessitura de conhecimentos a partir de uma visão multifacetada da 

realidade, que pode ser estudada através de trocas permanentes e da constante busca de integração e 

diálogo entre disciplinas, sujeitos, instituições. Neste processo, a comunicação entre saberes 

favorece a ampliação da capacidade de problematização e argumentação, levando em consideração 

a relação das experiências escolares para a vida em sociedade. Moacir Gadotti (2004), ao analisar a 

teoria da Educação Brasileira - sob o ponto de vista da história e da filosofia -, conclui que podemos 

agrupar as principais ideias produzidas sobre a escolarização em dois grandes grupos: o primeiro 

percebe-a como um processo uniforme, contínuo, sem conflitos, ou seja, conservador. Já o segundo 
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grupo de ideias enfatiza a educação como um processo heterogêneo, cheio de conflitos, com 

rupturas, ou seja, com possibilidade de emancipação, de reflexão e mudanças. É com este segundo 

grupo que nos identificamos, aproximamos nossas ideias e expressamos nas orientações destinadas 

à educação física no PEJA – como o eixo diversidade exemplifica.  

Essas orientações, em dezembro de 2019 ainda continuam valendo, sendo encaminhado aos 

professores e professoras de educação física que iniciam a trajetória na EJA desse município. 

BREVES CONSIDERAÇÕES, RESSALTANDO O TRABALHO COLETIVO 

Como autores deste artigo, ao compartilhar as principais ideias explicitadas no material 

norteador para a educação física escolar no PEJA, desejamos discutir com os pares da área 

(educação física escolar) e àqueles que fazem parte dessa modalidade da educação básica (educação 

de jovens e adultos) e, neste fluxo, contribuir com o estudo das experiências e das corporeidades em 

diferentes formas (não só a competitiva, mas a expressiva, a lúdica, etc), problematizando o 

elemento curricular educação física no conjunto da organização escolar e, assim, potencializando 

múltiplas possibilidades educativas ofertadas para o alunado da EJA. 

Considerando a avaliação de um processo formativo constante, como um movimento 

educativo que dialoga com seus contextos, todo o anteriormente exposto nos faz identificar que as 

orientações para a educação física no PEJA do município do Rio de Janeiro continuam atuais. 

Especialmente quando pensamos nas urgências e necessidades das escolas públicas 

contemporâneas. Aqui, nessas considerações finais, destacamos três motivos. 

Em primeiro lugar, por afirmar a EJA como direito. E identificamos que isso se faz no dia a 

dia, com pequenos e grandes detalhes. Quando, por exemplo, no PEJA, ao longo de um ano letivo 

temos um total de três períodos e, para o início de cada momento, as orientações sugerem 

estabelecer rodas de conversa com as turmas para abordar as expectativas que os alunos têm ao 

(re)começarem o movimento de estudos; explicar as propostas de abordagens das aulas de 

Educação Física; ouvir como esperam que as aulas podem contribuir na formação que foram 

buscar; sondar as experiências de atividades corporais que tenham mantido ou ainda mantenham; 

expor como a disciplina iniciou em 2008 a busca por entrada na matriz curricular para que todos os 

alunos tivessem direito a vivenciar estas aulas. 

Essas diretrizes nos auxiliam a estabelecer estas conversas a cada início de período, com a 

intencionalidade de reforçar que se pretende desenvolver um trabalho sob a perspectiva do direito 
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do/a aluno/a que busca espaço no convívio escolar. Aqui, respeitamos dois itens do artigo XXVII 

contidos na Declaração dos Direitos Humanos. O primeiro que diz “Todo ser humano tem direito à 

instrução”, e o segundo que aponta “A instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e 

pelas liberdades fundamentais” (IRELAND; SPEZIA, 2014, p. 83). 

Em segundo lugar porque a educação física escolar, perla perspectiva da cultura corporal, 

questiona o que mais afasta essa e qualquer prática pedagógica do alunado da EJA: a 

individuação/culpabilização das condições adversas da vida e, o caráter competitivo/meritocrático 

para acessar o socialmente produzido.  

O que significa encontrarmos, na sociedade, as explicações, os significados, as condições 

para o que afeta e constitui cada um de nós. Os alunos e alunas da EJA não são os “culpados” pela a 

não oportunidade aos estudos. Recordando algumas passagens, após entenderem os objetivos da 

aula e sentirem-se a vontade, em mais de uma ocasião há aluno/a justificando não poder fazer as 

práticas daquela aula, por este ou aquele motivo. Acolhendo a justificativa, mas insistindo na 

presença, pedimos que apareçam para saber quais serão as práticas propostas para o dia e, caso 

avalie que realmente não é possível participar da prática, que fique a vontade para observar e 

procurar inserir-se de diferentes maneiras, levantando dúvidas ou questionamentos de qualquer 

natureza. 

Desdobrando essa ideia, chegamos ao terceiro motivo para considerar de interesse atual as 

orientações hoje encontradas para a educação física no PEJA-SME/RJ: organizar a docência pela 

cultura corporal não está restrito à educação física. Ao planejar aulas, influenciado pelas rodas de 

conversa iniciais, essas vão dando sustentação para o trabalho sob a perspectiva da cultura corporal. 

Por isso a insistência para que o/a aluno/a participe. Afinal, o que aprendeu daquela prática corporal 

que o/a fez recuar na participação?  

Em certa oportunidade, ao desenvolver a apresentação inicial da disciplina para turma do 

PEJA com alunos em processo de alfabetização, no fim da conversa, antes de iniciarmos a prática 

corporal proposta, um aluno pediu para conversar um minuto a sós. Ele argumentou que por 

questões religiosas não tinha a intenção de participar de nenhuma prática corporal, pois dançar, 

jogar não seria algo aceitável em sua religião. Como foram apresentadas as diferentes práticas 

corporais para este aluno chegar ao ponto de aceitar que determinadas práticas corporais podem ser 

encaradas como afronta a alguma religião? 

De acordo com Varella (2014): 
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O corpo humano é uma máquina desenhada para o movimento. É dotado de 

dobradiças, músculos que formam alavancas capazes de deslocar o esqueleto em 

qualquer direção, ossos resistentes, ligamentos elásticos que amortecem choques, e 

sistemas de alta complexidade para mobilizar energia, consumir oxigênio e manter a 

temperatura interna constante (s/p) 

Essas características biológicas conferem ao ser humano a mobilidade necessária para 

desenvolver a capacidade de dançar, jogar, praticar esportes, lutar, movimentos ginásticos. Essas 

competências são marcas culturais, frutos de diferentes lugares e épocas. Questionarmo-nos como 

as diferentes expressões da cultura corporal foram construídas e apresentadas a este aluno não é 

tarefa apenas da educação física. Responsabilidade, nossa, é a de criar ambientes que possibilitem 

que ele e todos os demais alunos e alunas entendam como o corpo, criado para o movimento, sofre 

com pré-conceitos, com desigualdades de condições e, que pensar seu lugar no mundo pode ser 

caminho para buscar respeito para si e para os indivíduos que os cercam. 

Embora a perspectiva da cultura corporal possa estar mais presente em aulas de Educação 

Física escolar, pois é uma das perspectivas que a organiza no escolar (CARVALHO, 2017), é 

possível detectar entre os professores das demais áreas uma aproximação com este conceito. No ano 

de 2018, por exemplo, em uma Escola Municipal no bairro de Inhaúma, por ocasião da copa do 

mundo de futebol na Rússia, organizamos um pequeno projeto onde as professoras e os professores 

iriam desenvolver pesquisas sobre os países participantes do evento, seus costumes, suas culturas e 

teríamos uma culminância onde os alunos visitariam os espaços de todas as turmas para terem 

acesso aos produtos de suas respectivas pesquisas. E, no pátio da escola estiveram todos envolvidos 

em diferentes práticas corporais, onde a fonte de inspiração foi o futebol. Na ocasião a aproximação 

da cultura corporal não se deu somente através do professor de Educação Física. E os/as alunos/as 

puderam compreendê-la a partir de diferentes pontos de observação e formas de estudar. 

Nessa perspectiva, como parte de nossa formação continuada, dialogar com diversos 

docentes e os múltiplos “fazeres-saberes pedagógicos”, no XX ENDIPE, será fundamental para a 

continuidade de uma pesquisa que se coloca a serviço das pessoas. Como podem ser as orientações 

e políticas educacionais. 
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Resumo 

Como parte do corpo docente que, em 2010, construiu (e vem acompanhando) uma proposta 
orientadora para o Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) encaminhar a educação física na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro (SME-RJ), dez anos 
depois, avaliamos os elementos centrais, as ideias sociais e pedagógicas que sustentam esse documento. 
A educação física no PEJA da SME-RJ foi iniciada, como projeto piloto, após a reivindicação dos 
alunos e alunas pelas aulas de educação física, durante a realização do I Encontro de Alunos/as do 
PEJA. O grupo coordenador da EJA do município do Rio de Janeiro, na época, impulsionou a 
construção coletiva de documentos norteadores, referenciais para que as escolas inserissem um novo 
elemento curricular na dinâmica do projeto-político-pedagógico de cada unidade escolar, considerando 
a diversidade e as pessoas envolvidas no processo educativo. Indagando a continuidade desse processo, 
com base em referências que reconhecem as experiências e os cotidianos como ricos e plurais; 
problematizamos a importância do elemento curricular educação física, em diálogo com a modalidade 
EJA. Para isso, partimos do princípio de que a educação, sendo um direito social, aos jovens, adultos e 
idosos não podem deixar de serem ofertadas todas as práticas pedagógicas, integrante do processo de 
formação dos sujeitos históricos que são. Neste caminho, como professor e professora do elemento 
curricular relacionado ao universo da cultura corporal, compartilhamos aqui avaliações que consideram 
a atualidade dos indicativos orientadores da educação física no PEJA e, ao mesmo tempo, colocamos 
em discussão o currículo da EJA. 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Cultura Corporal; PEJA. 
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ANÁLISE DA INTRODUÇÃO DO JIU JITSU EM ESCOLAS CARIOCAS POR MATRIZ 

SWOT, AVALIAÇÃO DE RISCOS E MELHORES PRÁTICAS 

Luciano Jorge de Carvalho Junior – UERJ 

Monique Marques Longo – UERJ 

INTRODUÇÃO 

Em 2019, a prefeitura carioca inicia a implementação do jiu jitsu em seu sistema de ensino. 

Tal fato é caracterizado por ineditismo e escala de projeto, bem como a grande esperança das 

autoridades de que essa luta possa minorar as mazelas sociais experimentadas atualmente (RIO DE 

JANEIRO, 2019). 

A prática desse esporte proporciona benefícios para os jovens quanto ao autocontrole, à 

agressividade e ao comportamento pró-social (MICKELSSON, 2019), promovendo a adoção de 

comportamentos mais saudáveis (CHINKOV; HOLT, 2015). 

Entretanto, mesmo com a recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para que as 

lutas estejam presentes nas escolas (BRASIL, 1997, p.24), percebe-se a ausência do jiu jitsu em 

seus currículos e as percepções mal informadas do corpo docente sobre esse esporte (JACAUNA; 

LAUREANO E DUARTE, 2015). 

Assim, o objeto dessa pesquisa se centra sobre a situação-problema afeta à inserção do jiu 

jitsu nas escolas municipais cariocas e quais fatores são críticos para o sucesso desse programa em 

termos educacionais e operacionais. 

Para tanto, realiza-se teste de validade da hipótese relativa às condições estabelecidas pelo 

projeto de lutas nas escolas serem suficientes para fazer cumprir os objetivos educacionais 

esperados pelos agentes de interesse da sociedade. 

Quanto ao objetivo geral, os principais pontos da intervenção governamental são analisados 

quanto à produção dos efeitos desejados. Especificamente, as características do jiu jitsu como luta 

são abordadas, estabelecendo um conjunto de elementos necessários para a melhor implementação 

desse esporte em um ambiente escolar. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 172 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a Educação Física escolar no País 

apresenta quatro grandes abordagens pedagógicas: i. psicomotora, ii. construtivista, iii. crítica e iv. 

desenvolvimentista (BRASIL, 1998, p.22-5). 

Bratifische (2008) observa que a educação física escolar foca o domínio psicomotor e que a 

aptidão física é priorizada em função da defasagem na formação dos professores. Além disso, há 

desconhecimento dos professores sobre as diferentes abordagens pedagógicas e preferência por 

aquelas de maior comodidade. 

Já quanto aos métodos de ensino da Educação Física, Virgilio (2015, p.61-5) identifica as 

seguintes categorias: i.  militarista, ii. modelo de pré-teste e pós-teste, iii. modelo do aquecimento 

de 5 minutos, iv. modelo de aptidão física, v. jogos e esportes, vi. modelo de condicionamento 

físico, vii. modelo humanista ou significativo. 

Nesse âmbito, as aulas de jiu jitsu nas academias empregam as estratégias tradicionais de 

ensino do modelo de aquecimento de 5 minutos e do modelo militar, com bastantes repetições e 

simulações de combate até a submissão do oponente. 

Assim, percebe-se a carência que o ensino de jiu jitsu infantil apresenta com relação aos 

métodos humanistas. A análise de 117 artigos sobre lutas feita por Antunes et al. (2017) constata 

que somente 11 trabalhos apresentam considerações sobre a área escolar e que outros 9 analisam 

aspectos pedagógicos presentes nas academias. 

Apesar disso, Da Silva (2010) demonstra que o jiu jitsu proporciona habilidades corporais 

bastante superiores das crianças que praticam essa luta como treino durante as aulas de educação 

física em oposição aos alunos que frequentam as aulas regulares. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A análise documental com abordagem qualitativa deste trabalho produz pesquisa aplicada à 

transposição de elementos particulares do jiu jitsu ao sistema escolar carioca. 

Esse estudo se divide em 3 estágios: i. diagnóstico inicial; ii. análise estratégica, que 

visualiza fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças através da técnica SWOT (do inglês: 

Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats); e, iii. identificação de melhorias e 

reestruturação, a partir de análise de riscos e achados da literatura científica. 
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O diagnóstico inicial estabelece o panorama atual de implementação do projeto, bem como 

as ações futuras previstas em planejamento divulgado pelo governo em suas interlocuções 

documentadas com os agentes de interesse. A partir desse quadro, são verificadas sinergias e 

antagonismos utilizando a técnica SWOT na análise estratégica. 

A contraposição de fatores externos e capacidades internas feita por esse método resume as 

principais questões do ambiente organizacional e permite que opções adicionais e até mesmo um 

novo curso estratégico possa ser identificado. Ao reagir estrategicamente ao ambiente, pode-se 

reduzir as ameaças identificadas e aproveitar melhor as oportunidades (JOHNSON; SCHOLES; 

WHITTINGTON, 2011, p.73 e 103). 

De posse desse quadro, distinguem-se os perigos que impõem ameaças críticas à execução 

do programa através de análise de riscos qualitativa, que identifica potenciais resultados negativos 

sobre os indivíduos, o ambiente e os ativos tangíveis e intangíveis. A estimação não-quantitativa de 

probabilidades e consequências é acompanhada do critério de tolerabilidade que compõe a 

avaliação de risco (RAUSAND, 2013). 

Assim, conforme norma de gestão de qualidade ISO 9004, esses resultados são empregados 

no planejamento de ações preventivas e na reestruturação das situações de maior comprometimento 

para níveis de risco toleráveis através de medidas mitigadoras (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2018, p.22). 

Com base em um modelo já implantado com sucesso em nações tais como Canadá, Reino 

Unido e Austrália, identificam-se pontos de melhoria a partir da matriz de Desenvolvimento de 

Atletas em Longo Prazo (LTAD - do inglês: Long Term Athletes Development). Essa estruturação 

apresenta grande potencial para ser efetivada em aderência aos melhores referenciais teóricos para 

um programa de educação física em escolas, refletindo valores éticos, hábitos saudáveis e formação 

de cidadãos praticantes de atividades físicas durante toda a vida (HALLMAN; PETRY, 2013). 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A composição do diagnóstico inicial observa a introdução das aulas de artes marciais dentro 

do programa Sábado Carioca, com os alunos recebendo café da manhã, almoço, aulas de reforço e 

atividades culturais das 8 às 12 horas. 
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A concepção do governo é estimular o envolvimento dos jovens com o esporte, revelar 

futuros talentos e, principalmente, incentivar os valores esportivos no ambiente escolar, como 

espírito de equipe, utilizando a luta como instrumento pedagógico. 

Dentro desse projeto, os professores se voluntariam para trabalhar aos sábados e 

estabelecem um termo de compromisso com os responsáveis para que as crianças não faltem. 

Adicionalmente, prevê-se licitação para a contratação de instrutores de artes marciais que devem ser 

credenciados em federações reconhecidas. 

Assim, a introdução do projeto se dá em 100 escolas, com a prefeitura prevendo 300 

unidades até o final de 2019 e 837 escolas até o fim de 2020, o que caracteriza algo que já não se 

concretiza em termos da expansão pretendida desde o seu início. 

De todo modo, 20 mil crianças comparecem aos Sábados Cariocas, compondo média de 200 

crianças participantes dessas atividades extracurriculares por unidade e quantitativo inferior a 40% 

das crianças atendidas pelo ensino regular dessas escolas. Além disso, somente uma pequena turma 

de menos de 20 alunos realiza essa prática física, em média, por escola, o que está bastante longe de 

atender a todo o universo de alunos das escolas. Mais ainda, a aula realizada não se coaduna aos 

propósitos de saúde, em função de sua frequência, além de ser desprovida dos equipamentos 

necessários. 

Isso posto, a elaboração da matriz SWOT e da análise de riscos permite obter os resultados 

dispostos nas Tabelas 1 e 2 presentes nos Anexos. Em suma, percebe-se falha grave na 

implementação e premissas que não preenchem o requisito de universalidade de uma política 

pública de educação, bem como problemas de recursos insuficientes e o papel secundário da Escola 

de Lutas dentro das pretensões do Sábado Carioca. 

CONCLUSÕES 

A partir dos fatos descritos nesse trabalho, percebe-se a miríade dos diversos perigos e dos 

impactos críticos que ameaçam a sobrevivência do projeto Escola de Lutas. A hipótese de que as 

condições estabelecidas pelo projeto de lutas nas escolas municipais são capazes de cumprir os 

objetivos educacionais esperados pelos agentes de interesse não pode ser considerada verdadeira, 

especialmente no longo prazo. 

As aulas aos sábados, opcionais, contribuem para o já apontado pelo poder executivo federal 

de que a Educação Física é tratada de forma marginal e que pode ter seu horário deslocado para fora 
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do período que os alunos estão na escola. O PCN também aponta que essa marginalidade se 

manifesta no planejamento, na discussão e na avaliação do trabalho, onde a Educação Física 

raramente é integrada. Observa-se, portanto, que os apontamentos desse trabalho já são familiares à 

Administração Pública. 

Assim, apesar de o jiu jitsu ser capaz de agregar resultados bastante positivos, especialmente 

se o professor tiver ampla base humanista e pedagógica, não se espera que essa luta constitua o 

desejado adjuvante para a inserção dos alunos na sociedade como cidadãos aptos em função das 

condições ambientais de implementação e da alocação dos recursos materiais e humanos 

observados. 
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ANEXOS 

Tabela 1. Matriz SWOT de atributos diagnosticados com a Escola de Lutas 

 Benéfico: 
faz alcançar os objetivos 

Maléfico: 
prejudica os objetivos 

Origem Interna: 
atributos do 
ambiente escolar  

Fortalezas: 
- O jiu jitsu apresenta 
desenvolvimento diferenciado de 
habilidades motoras e de aspectos 
psicológicos e sociais. 
- A luta auxilia o 
desenvolvimento moral em 
crianças heterônomas. 
- O esporte aumenta a adesão e o 
comprometimento dos alunos 
para o bom desempenho escolar. 

Fraquezas: 
- Precariedade de instalações e equipamentos de lutas. 
- Formação pedagógica em lutas insuficiente. 
- Baixa frequência de aulas. 
- Baixo engajamento de alunos. 
- Projeto voluntário aos sábados. 
- Práticas tradicionais e não atualizadas de ensino. 
- Adesão opcional dos alunos. 
- Vinculação e oferta do projeto para os alunos em reforço. 

Origem Externa: 
atributos externos à 
escola 

Oportunidades: 
- Apoio de personalidades e 
movimento político. 
- Possibilidade de articulação 
com programa similar do governo 
estadual. 

Ameaças: 
- Escassez de recursos. 
- Metas políticas desalinhadas. 
- Cronograma ambicioso. 
- Fraca participação pública no processo de decisão, 
implementação e continuidade do projeto de lutas nas 
escolas. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 2. Impactos críticos e suas mitigações utilizando a perspectiva do modelo LTAD 

Perigo Causas Consequências Impacto Recomendações 

- Professores de 
Educação Física 
desatualizados 
nos métodos 
pedagógicos e 
ensino de lutas  

- Acomodação 
- Grande tempo de 
formado 
- Desinteresse 

- Desmotivação dos 
alunos 
- Aprendizagem 
deficiente 
- Não aquisição de 
habilidades 
específicas 

Crítico 

- Atualização dos professores 
- Reforço para o cumprimento dos 
conteúdos estruturantes da 
Educação Física 

- Frequência da 
aula de luta uma 
vez por semana 

- Recursos escassos 
- Caráter voluntário do 
Sábado Carioca 
- Atividade 
suplementar e opcional 

- Insuficiência para 
promover os 
benefícios esperados 
de aprendizado e de 
saúde 

Crítico 

- Incorporar a prática da educação 
física como política pública de 
saúde. 
- Aumentar frequência de aulas 
para as melhorias de 
comportamento e de saúde 
objetivadas 
- Firmar as lutas no ensino regular 
- Coordenação com instrutores e 
academias para a maior presença 
nas escolas durante a semana 

- Instrutores de 
jiu jitsu sem 
formação 
pedagógica 

- Número insuficiente 
de professores de 
educação física com 
graduação em lutas 

- Perda de alunos 
- Aprendizagem 
deficiente 
- Aula inadequada 
para Ensino 
Fundamental 

Crítico 

- Prover cursos de apoio 
pedagógico de lutas para instrutores 
- Ter coordenadores de projeto com 
licenciatura em Educação Física 
- Aumentar requisitos para a faixa 
preta 

- Precariedade de 
instalações e 
equipamentos 

- Ausência de recursos 
- Tatames inadequados 
- Ausência de 
quimonos 

- Impossibilidade de 
aulas de jiu jitsu 
adequadas 
- Extinção de turmas 

Crítico 

- Observar requerimentos técnicos 
mínimos dos equipamentos que 
oferecem proteção contra quedas e 
a manipulação específica do esporte 

- Fraca 
participação 
popular na 
introdução do 
projeto de lutas 
nas escolas 

- Vontade política 
- Introdução precipitada 
da luta nas escolas com 
caráter eleitoreiro  

- Precariedade do 
programa 

Crítico 

- Consulta pública regular 
- Interlocução entre lideranças 
políticas, diretores de escolas, pais, 
alunos, professores, pesquisadores e 
demais interessados 

Fonte: Elaboração própria. 
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Resumo 

O ano de 2019 assinala um grande marco quanto ao ensino do jiu jitsu brasileiro nas escolas do 
município do Rio de Janeiro. Assim, esse artigo tem como objetivo avaliar a suficiência dos atributos 
pedagógicos e de educação física relativos à introdução dessa arte marcial no sistema de ensino 
municipal carioca. Dessa forma, descreve-se o referencial teórico subjacente a um programa de 
educação física em escolas do Ensino Fundamental, bem como o referencial adotado para analisar as 
especificidades do jiu jitsu como um esporte de contato e como uma luta a ser introduzida no ambiente 
escolar. Isso posto, os métodos utilizados compõem uma pesquisa documental, aplicada e 
experimental, realizando um diagnóstico inicial da situação-problema e uma análise crítica a partir das 
melhores práticas observadas na literatura científica. Para tanto, utiliza-se de um método de 
planejamento conhecido como técnica SWOT, do acrônimo em inglês relativo à identificação das 
Fortalezas, das Fraquezas, das Oportunidades e das Ameaças a um projeto (Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities and Threats). Os resultados encontrados enumeram diversos pontos críticos presentes 
na estrutura do projeto de governo implementado que dificultam sua sobrevivência e viabilização a 
longo prazo e com maior escopo, conforme os objetivos veiculados originalmente pelas autoridades. 
Como conclusão, verifica-se que a hipótese de as condições providas serem capazes de cumprir os 
objetivos educacionais esperados pelos agentes de interesse da sociedade não pode ser considerada 
verdadeira, sendo necessária uma reestruturação mais adequada ao proposto por essa pesquisa e ao que 
já é preconizado como características de sucesso de projetos de política pública de saúde e de educação. 

Palavras-chave: Programa de Governo; Análise de Impacto; Ensino Fundamental; Educação Física; 
Luta 
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Resumo 

Mobilizadas pela inquietante indagação “que caminhos podemos trilhar?” diante da atual conjuntura 
educacional do país e, em especial, aos avanços neoliberais e neoconservadores direcionados a uma 
parte da população brasileira; como responder (e construir) – ética e politicamente – um caminho 
democrático que acolha a diversidade cultural, geracional, religiosa, étnica, racial, sexual e de gênero na 
escola pública? Esse coletivo docente vem trabalhando com a perspectiva de criar e consolidar fazeres e 
saberes potentes na Educação Básica, em territórios cariocas e fluminenses, tendo como pressuposto 
teórico-metodológico da nossa atuação pedagógica o princípio da igualdade, fundamentada em práticas 
dialógicas. Como professoras pesquisadoras integrantes de um Grupo de Pesquisa que tem como 
temáticas de investigação a cultura corporal, as experiências lúdicas, artísticas e corporeidades; esse 
painel abordará aberturas e desdobramentos de pesquisas e experiências de ensino em escolas públicas 
do âmbito municipal, estadual e federal. Em um primeiro momento, relataremos uma experiência 
ancorada na participação das crianças do 5ºano do Ensino Fundamental nos movimentos de 
construção e vivências democráticas nas aulas e, em outros espaçostempos da/na escola, sob o viés da 
pedagogia da pergunta. Em seguida, situaremos o debate em torno das questões de gênero na escola, 
por meio de relatos de uma intervenção pedagógica com estudantes do 3ºano do Ensino Fundamental. 
E, por último, salientaremos os desafios de um currículo contra hegemônico na perspectiva racial, 
tendo a corporeidade negra como fio condutor da interlocução com jovens estudantes do Ensino 
Médio. Nesse movimento, desejamos contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, diversa 
e democrática, em aproximação com os objetivos do XX Endipe, ao dar a ver práticas pedagógicas 
insurgentes, colaborando com a formação docente – inicial e permanente. 

Palavras-chave: Corporeidades; Escolas públicas; Ensino Fundamental; Ensino Médio. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: ESPAÇOTEMPO DE REINVENÇÃO E MOVIMENTOS 

DEMOCRÁTICOS COM AS INFÂNCIAS 

Cintia de Assis Ricardo da Silva – CPII; ELAC/IEF-UFF 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é parte das práticas pedagógicas de uma professora de Educação Física 

de uma instituição pública de educação básica, com estudantes dos Anos Iniciais (quinto ano) do 

Ensino Fundamental. Essas práticas têm sido ancoradas pela participação da professora em um 

grupo de pesquisa que tem como base de estudos a cultura corporal, as experiências lúdicas e 

artísticas e as corporeidades, onde a formação humana com vias à democracia é cara aos estudos e 

ações desdobradas. 

O cotidiano escolar que habitamos têm trazido inúmeras possibilidades de questionamento 

do instituído, do hegemônico, a partir das relações estabelecidas com as crianças. Chamamos aqui 

de instituído, de hegemônico, a forma como os sistemas de ensino, em sua maioria, tratam a relação 

entre os sujeitos da escola: professor/a é quem ensina e aluno/a é quem aprende, planejamento é 
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feito pelos/as docentes e apresentado ou não aos estudantes, entre outras ações que invisibilizam as 

infâncias presentes nas escolas. 

O texto tem como proposta apresentar uma pesquisa feita em 2019 com duas  turmas de 5º 

ano. A intenção foi buscar pistas da participação das crianças nas aulas de Educação Física, não 

somente no executar e/ou realizar as propostas feitas para as aulas, mas nos movimentos de 

construção e vivência dos encaminhamentos das aulas e também de outros momentos no/do 

cotidiano escolar.  

A busca por essas pistas oportunizou a aproximação da pedagogia de projetos, da pedagogia 

da pergunta e de algumas noções/conceitos fundamentais para pensar o cotidiano escolar na atual 

conjuntura política do Brasil, como corporeidades, inclusão, alteridade, diálogo e horizontalização 

das relações entre os sujeitos.  

A pesquisa é qualitativa, com abordagem com/nos/dos cotidianos, e os dados, que 

chamamos pistas, foram materializados a partir rodas de conversa nas aulas e em outros momentos 

de encontro, como recreio. Tomamos as perguntas feitas nos movimentos cotidianos, como 

disparadores de possibilidades para reflexão e transformação da prática pedagógica. 

Dentre os objetivos propostos destacamos: investigar os modos de participação das crianças 

no cotidiano escolar; incentivar a participação das crianças nas aulas e em outros espaços do 

cotidiano escolar; refletir acerca da Educação Física trabalhada da instituição; debater e registrar os 

disparadores de questionamentos para nossas práticas. Os movimentos dialógicos aconteceram nas 

aulas de Educação Física (1h 30min semanais) e nos recreios. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Refletir sobre democratizar as relações no interior da escola traz à tona olhar atento para o 

jogo que se estabelece a partir das relações e interações humanas, nas disputas por pontos de vistas 

e das perdas e ganhos como consequências das relações de poder. Nesse sentido a pesquisa parte do 

princípio da inclusão e horizontalização das relações, no caso, entre professora e estudantes que 

habitam este cotidiano escolar.  

O princípio da inclusão se refere à participação efetiva dos sujeitos na vida econômica, 

política, cultural dos grupos de que façam parte. Sendo assim, participar é agir nas tomadas de 

decisões em prol do país, do estado, cidade, do bairro, da escola, da aula. Pensar horizontalização 

das relações é abrir os canais para a solidariedade, sobre cujo conceito, Santos nos traz: 
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[...] é o reconhecimento obtido no processo, sempre inacabado, de nos tornarmos 

capazes de reciprocidade através da construção do reconhecimento da 

intersubjetividade, numa perspectiva de reciprocidade. Assim, sejam alunos ou 

professores, pais de alunos ou especialistas em educação, a comunidade escolar se 

torna campo privilegiado do conhecimento emancipatório. (SANTOS, 2005, p. 80) 

No nosso cotidiano escolar as crianças e a professora participaram e foram desafiadas a ver, 

ouvir, rever, falar, organizar, decidir os rumos das aulas e de outros espaços da/na escola. Segundo 

Oliveira “as condições de realização de uma democracia efetiva são dadas em função das 

possibilidades de participação autônoma dos diversos segmentos da sociedade nos processos 

decisórios interativos” (OLIVEIRA, 2009, p. 13). 

Partimos dessas premissas e buscamos, desde o início do ano letivo, fazer dos encontros 

(aulas propriamente ditas, rodas de conversas e outros momentos) espaços de participação e de 

construção de modos de fazer os processos escolares serem baseados no diálogo, que de acordo 

com Freire 

[...] é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se 

esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão por que não é possível o diálogo 

entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não querem: entre os que negam 

aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste direito. 

(FREIRE, 2005, p. 91) 

Para que o diálogo acontecesse foi necessário que fizéssemos muitos exercícios de 

alteridade, de escuta atenta, e isso trouxe muitas pistas para repensar as ações enquanto professora 

das infâncias. Uma das pistas que surgiram foi a necessidade de aprofundamento dos estudos acerca 

da pedagogia de projetos. Essa necessidade ficou evidente a partir das demandas trazidas pelas 

crianças nas rodas de conversa. Ao perceberem que podiam sugerir, debater sobre os temas a serem 

estudados trouxeram muitas ideias como a inclusão de assuntos que eram vivos para elas, como 

pipas nas aulas, como repensar os recreios, entre outras. 

Nesse sentido foi possível incluir nas aulas conversas mais aprofundadas sobre a Educação 

Física Escolar e os muitos saberes que os/as estudantes traziam, que fazem parte de seus repertórios. 

Para a professora, também oportunizou a releitura e debate a respeito dos pontos que fundamentam 

o trabalho. Destacamos três que consideramos relevantes para nossos fazeres-saberes pedagógicos: 

as corporeidades presentes na escola; as manifestações da cultura corporal; e o diálogo com a 

proposta política pedagógica da instituição na qual atuo como professora e onde a pesquisa foi 

realizada. 
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A proposta pedagógica da Educação Física Escolar é ancorada pela abordagem 

multicultural, de forma que 

O exercício de criar novas formas de fazer e pensar a Educação Física na escola 

(NEIRA: NUNES, 2009), envolve a desconstrução de visões restritivas de homem, 

escola e sociedade bem como a ressignificação dessa disciplina no contexto das 

relações sociais dentro e fora da escola. Nesse sentido, os questionamentos sobre o 

que e para que ensinar nas aulas de EF devem considerar: a indissociabilidade teoria e 

prática, reconhecendo potencial de ambas como subsídio para (re)pensar, formular e 

registrar uma a outra de forma dialética, O reconhecimentos do papel ativo de 

estudantes e professores na produção do conhecimento no campo da cultura corporal 

de movimento, tendo em vista que todas as pessoas possuem um patrimônio cultural 

digno de ser compartilhado, acolhido e valorizado; O papel da educação como 

instrumento de justiça social e a necessidade de acolher e valorizar a voz dos 

diferentes sujeitos na construção do espaço coletivo; A necessidade de articular 

diferentes saberes para compreender os conteúdos em suas várias nuances. (BRASIL, 

2018, p. 246) 

Essas considerações acerca do papel da Educação Física informam e afirmam a potência dos 

estudantes e professores na construção de saberes. No caso da pesquisa, essa potência ficou 

evidente quando nos dispomos à escuta e ao olhar atentos para as nossas corporeidades (crianças e 

professora). Cada uma com suas marcas, histórias, interesses, princípios que materializaram a 

pluralidade de sujeitos no cotidiano escolar. Essa multiplicidade nos convocou a buscar caminhos 

de reinvenção da escola, ou melhor, das aulas de Educação Física e seus desdobramentos, 

favorecendo assim a superação de práticas de uma educação bancária, que nega o diálogo, onde  “o 

educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; o educador é o que 

disciplina; os educandos, os disciplinados” (FREIRE, 2005, p. 68) 

Pensar as corporeidades presentes em nossas aulas implica em atentarmos para a 

necessidade de ver, ouvir, sentir o outro (as crianças) como sujeitos de direito, com vozes, 

interesses e escolhas diversas. Nesse sentido vale ressaltar a importância de ampliar as relações 

baseadas na alteridade, considerando que 

Não há educação fora da relação entre o eu e o outro. E tal como em Bakhtin, desta 

relação com a alteridade nenhum dos dois sai inalterado, ninguém sai como entrou. Se 

no mundo da vida não saímos de um diálogo sem com ele nos enriquecermos, também 

nos processos educativos  professor e aluno saem diferentes, porque nessa relação 

ambos aprendem. (GERALDI, 2013, p. 13) 
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Compreendemos que muitas pistas surgidas no cotidiano escolar nos mobilizaram para 

considerarmos os encontros, mas especificamente as aulas, como espaçotempos de criação, de 

reinvenção através da valorização da pergunta. Nesse aspecto enfatizamos que o teor desses 

encontros dependeu e dependerá de nossa abertura para o mundo e para o outro, pois  

[...] a educação é, necessariamente, um empreendimento coletivo. Para educar – e para 

ser educado – é necessário que haja ao menos duas singularidades em contato. 

Educação é o encontro de singularidades. Se quisermos falar espinosamente, há os 

bons encontros, que aumentam minha potência de pensar e agir – o que o filósofo 

chama de alegria – e há os maus encontros, que diminuem minha potência de pensar e 

agir – o que ele chama de tristeza. A educação pode promover encontros alegres e 

encontros tristes, mas sempre encontros. (GALLO, 2008, p. 1) 

Assim, o objetivo sempre foi de promover e participar de bons encontros com as crianças. 

Ficou evidente que era importante desafiá-las e à mim mesma para aumentar nossa potência. O ato 

de fazer perguntas tornou-se fundamental para provocar os deslocamentos e reinvenções, logo os 

desafios estavam lançados a partir das perguntas, considerando que “o valor não está nas respostas 

que o professor oferece, porque as respostas são, sem dúvida, provisórias, assim como as 

perguntas.” (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 27).  Essa provisoriedade das respostas, dos saberes, 

contribuiu para que os encaminhamentos dos encontros fossem construídos coletivamente, a cada 

aula, a cada conversa no recreio. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A opção foi pela pesquisa qualitativa, com a abordagem dos estudos nos/dos/com os 

cotidianos. Trata-se de compreender esse cotidiano como “algo que é efêmero, incontrolável, 

caótico e imprevisível” (FERRAÇO, 2007, p. 86). Essa abordagem traz à tona a busca constante por 

táticas, modos diferentes de tratar as situações da escola, de maneira que esteja em consonância 

com os valores democráticos. Ao fazer parte do grupo de um pesquisa e de uma instituição que 

incentiva a ampliação dos estudos, junto com outras tantas vozes docentes somos   professoras 

pesquisadoras, e “estamos sempre em busca de nós mesmos, de nossas histórias de vida, de nossos 

lugares” (FERRAÇO, 2003, p. 81), fazendo leituras dos contextos, de nossos princípios, nossos 

pontos de vista e nossa forma de conceber o mundo, a escola, as relações, enfim, estamos sempre 

em processo  de formação.   

As rodas de conversas formam um caminho/instrumento metodológico, por 

compreendermos que elas 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 185 

[...] proporcionam aos professores a tessitura e a complexificação de redes de 

conhecimentos, convicções, valores e crenças mais integrais, no diálogo plural entre 

diferentes conhecimentos (...) contribui para a efetivação de aprendizagens coletivas e 

negociadas e para a ecologia entre os saberes, na medida em que todos e cada um se 

expressam a aprendem com as narrativas e conversas que delas emergem. (REIS; 

OLIVEIRA, 2018, p. 67-68) 

Os encontros permeados pelas conversas trouxeram muitas perguntas que iam se 

organizando, produzindo saberes e nos provocando, no papel de professoras, a prestar atenção o 

tempo todo para não nos deixarmos atravessar pelo olhar adultocêntrico, que filtra, que impõem 

ritmo ao que as crianças dizem e se interessam. Diante dessa perspectiva fomos acrescentando, no 

caminhar da pesquisa, outros instrumentos sugeridos pelas crianças: fotografias e filmagens. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As pistas iam chegando a cada dia, com cada turma se organizando e fazendo as aulas dos 

seus diferentes modos.  

Ao investigarmos os modos de participação das crianças no cotidiano escolar ficou evidente 

que consideram que precisam ser mais ouvidos pelas professoras, porém também disseram que 

“muitas crianças precisam aprender a ouvir mais e falar na hora certa e do jeito certo para conseguir 

convencer na conversa” (M. 10 anos). Essa fala aconteceu logo no início do ano letivo, ao 

propormos que participassem da construção do planejamento. Nesse momento outras questões 

foram levantadas pelos/as estudantes, como a necessidade de a escola disponibilizar mais 

brinquedos na hora do recreio, de as aulas de Educação Física acontecerem em mais tempo e de 

serem consultados/as a respeito do cardápio de lanches e almoço.  

As crianças disseram também que apreciam a ida de alguém na sala, a cada trimestre, para 

conversar e ajudar o/a aluno/a representante de turma a registrar os interesses, reivindicações e 

sugestões da turma. 

Sobre o objetivo de incentivar a participação das crianças nas aulas e em outros espaços 

na/da escola, houve indicativos de satisfação, a partir do nosso olhar e das nossas conversas, com 

relação as rodas de conversa e a abertura para que eles falassem e opinassem. Sugeriram, por 

exemplo, que fossem inseridas atividades de lazer nas aulas, para que pudessem respirar um pouco, 

ter tempo livre das obrigações de estudo.  
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Os debates, com as crianças e em reuniões de planejamento de Educação Física, exigiram 

mais aprofundamento, pois as perguntas não paravam de chegar, pondo em xeque a formação 

acadêmica, nos provocando a sair da zona de conforto e olhar além, ver as muitas possibilidades de 

tratar as manifestações da cultura corporal de modo diferente do que elas vinham sendo trabalhadas. 

As perguntas surgiram a partir do mapeamento de práticas corporais que fazemos com as turmas. 

Geralmente as respostas iam na direção do que as crianças já conhecem, do que gostam, mas a 

abertura da proposta e ampliação dos debates acerca do que é Educação Física Escolar pautada na 

cultura corporal contribuiu para que trouxessem muitas variações, invenções e produções das 

temáticas. Foram feitas oficinas pelas crianças que traziam propostas desconhecidas e os projetos 

foram surgindo, fomentando pesquisas e ampliando as práticas corporais contextualizadas. Houve 

projetos de brincadeiras populares com experiência de soltar pipas, de confecção de brinquedos 

com materiais alternativos, proposta de uma apresentação de trabalho sobre discriminação e 

bullying, intitulado “Como sobreviver à escola?” e um projeto de visita ao espaço de Educação 

Infantil onde grande parte das turmas estudou, em que puderam rever seus professores, brincar com 

as crianças menores, levando propostas de brincadeiras criadas pelas turmas. 

Ao finalizar essa parte trago para a discussão as pistas que foram disparadoras para 

questionar e também afirmar a prática pedagógica de professora das infâncias. 

O primeiro ponto foi reconhecer a necessidade em superar algumas amarras que  prendem a 

prática docente à uma ideia de escola em que o silêncio é precioso, que o conteúdo tem que ser 

organizado e trabalhado na linearidade exigida pelo tempo objetivo (cronológico), e que, os/as 

professor/as, estão preparados/as para “dar aula” de tudo o que diz respeito às práticas corporais e 

tudo o que as crianças interrogarem. 

Ao abrirmos mão da nossa voz como a principal, a que dita os rumos das ações percebemos 

que as outras vozes se fazem ouvir e a polifonia criada é maravilhosa, é barulho bom de ouvir. 

Claro que, em uma perspectiva democrática, é preciso a vivência, a experimentação do tempo para 

o exercício da escuta atenta, do gosto pelo diálogo, pelo debate num formato respeitoso e 

organizado. 

Sobre a linearidade e os conteúdos “fechados” foi possível compreender e realizar, com as 

crianças, escolhas pautadas na contextualização, no interesse e na inserção de saberes trazidos pelos 

estudantes, acrescentando, substituindo ou reelaborando o que costumávamos fazer, sem prejuízo 

para os processos escolares. 
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Afirmamos, com essa pesquisa que ao invés de “dar aulas para as crianças” podemos “fazer 

aulas com as crianças”. Esses movimentos podem ser considerados insurgências, e exige uma 

reflexão profunda e séria a respeito das vozes infantis no cotidiano escolar, pois  

Uma política de infância na escola seria não dar voz às crianças, fazê-las falar com a 

nossa voz, mas darmos ouvidos àquilo que elas estão dizendo. As crianças, nas 

escolas, estão sofrendo os jogos de poder que jogamos com elas, mas também 

jogando, estão fazendo seus próprios jogos, queiramos ou não vê-los e ouvi-los. Na 

maioria das vezes, preferimos não ouvir, para não ver ruir o castelo de cartas de nossas 

instituições; mas as falas ali estão, ressoando e ressoando... (GALLO, 2010, p. 120)  

O mergulho nesse exercício constante de fazer aulas com as crianças trouxe muitos 

movimentos de insurgências, de questionamento do instituído e de transformações do cotidiano 

escolar, tanto no que se refere às aulas de Educação Física, quanto em outros espaços na escola. 

Sobre as aulas: as crianças sugeriram que poderíamos fazer algumas ações com os/as estudantes do 

6º ano, segundo segmento (anos finais), para aprenderem, ainda no 5º sobre como é essa nova etapa, 

como são as avaliações e as aulas. Houve parcerias nesse sentido, com os/as professores/as do outro 

Campus, e as turmas participaram de apresentações de danças e de eventos relacionados à Educação 

Física do segundo segmento. Após essas ações as crianças disseram que se sentiram aliviadas por 

um lado, por conhecerem um pouco do funcionamento dos anos finais, e preocupadas, por outro 

lado, pela estrutura exigir avaliação com nota, que pode ocasionar reprovação, caso não cumpram o 

que for proposto. Disseram também que, se houver diálogo e eles puderem participar do 

planejamento como aconteceu no 5º ano ficará fácil, mas se não forem ouvidos, que buscarão 

formas de instituir as rodas de conversa para resolverem as questões e não se sentirem prejudicadas. 

Com relação aos outros espaços, as crianças começaram um movimento no recreio de 

encontro das duas turmas para conversar e pensar outros modos de aproveitar esse momento. Foram 

conversar com os/as assistentes de alunos (inspetores) e pediram para que fossem disponibilizados 

mais brinquedos.  

Houve também a ideia de criação de um momento, fora do tempo de aulas, para que os/as 

estudantes do 5º anos pudessem conversar sobre assuntos variados referentes ao cotidiano escolar, 

onde pudessem falar sobre o que quisessem e pensar juntos/as sobre possíveis soluções de situações 

presentes na escola, como conflitos, notas baixas, isolamento de algumas crianças, formação de 

grupo de dança da escola e de clube de xadrez. 
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As conversas que geraram essas ideias e reivindicações foram pautadas nos princípios 

democráticos de diálogo, inclusão, debate, escuta atenta e seguiram em movimentos até o final do 

ano letivo. Algumas foram possíveis de experimentar na prática, e outras puderam ser vivenciadas 

na reflexão e na postura pela busca da reinvenção de outras possibilidades de existir na escola. 

CONCLUSÕES 

O trabalho desenvolvido com essas duas turmas de 5º ano trouxe muitas alegrias e desafios 

que oportunizaram pensar em caminhos democráticos que acolhem as vozes das infâncias e podem 

promover saberes que contribuem para a formação humana de todos/as e cada um/a envolvidos. 

A pesquisa a partir da própria prática foi desafiadora e ao mesmo tempo reveladora, pois 

trouxe à tona algumas pistas de como construir e consolidar espaçostempos de diálogo como 

processos formativos para as crianças e a professora. 

Há intenção de manter o contato com as crianças que irão para o 6º ano, pois poderão dar 

suas impressões para as turmas novas de 5º ano. Nesse sentido já estamos conversando sobre 

parcerias de trabalhos com os/as professores/as de Educação Física que serão professores do 6º ano. 

É muito importante e desejado que a pesquisa não se encerre, e que possa haver desdobramentos a 

partir da polifonia que os encontros das múltiplas corporeidades que estão e estarão em contato no 

próximo ano letivo (2020). 

Assim, que os desafios continuem sempre provocando o estudo, a pesquisa e a socialização 

dos sentirespensaresagires, em prol de fortalecer as crianças e professores/as para o enfrentamento 

das formas perversas de silenciamento, de invisibilização das vozes e formas de existir e resistir na 

escola e no mundo. 
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Resumo 

O presente trabalho é a materialização de algumas práticas pedagógicas de uma professora de Educação 
Física de uma instituição pública de educação básica, com estudantes dos anos iniciais do ensino 
fundamental.  Tais práticas geraram inquietações e foram parte dos debates e estudos em um grupo de 
pesquisa que discute a formação humana e as questões relacionadas com corporeidades, atividades 
lúdicas e Educação Física Escolar. É um breve relato de uma pesquisa feita em 2019, com duas turmas 
de 5º ano. Dentre os objetivos propostos destaca-se a investigação, a busca de pistas da participação 
das crianças nos movimentos de construção e vivências democráticas nas aulas e em outros espaçostempos 
da/na escola. As pistas trouxeram desafios, afirmações  e aproximações com a pedagogia da pergunta e 
algumas noções fundamentais para  o fortalecimento das corporeidades para lidar com a atual 
conjuntura política do país. O estudo foi também atravessado pelos princípios democráticos da 
inclusão, diálogo, horizontalização das relações, além da perspectiva de alteridade no trato com as 
múltiplas corporeidades presentes no cotidiano escolar. É uma pesquisa qualitativa, com abordagem 
com/nos/dos cotidianos, e as pistas emergiram a partir das rodas de conversa como caminho 
metodológico, nas aulas e em outros momentos, como recreio. Foram inseridos pelas crianças as 
fotografias e filmagens como instrumentos. As reflexões a partir da prática e debates no grupo de 
pesquisa enfatizaram que democratizar as relações no interior da escola exige ampliar os movimentos 
de participação do todos/as nos processos decisórios através do diálogo, da valorização dos saberes das 
crianças acerca das manifestações e práticas da cultura corporal. As muitas vozes das crianças 
constituíram uma polifonia, onde o olhar adultocêntrico foi superado, dando lugar à propostas que 
provocaram o “abrir mão” dos lugares de conforto em prol de insurgências e reinvenções cotidianas. 

Palavras-chave: Democracia; Infâncias; Diálogo; Alteridade; Corporeidades. 

ENTRE DIÁLOGOS: AS RELAÇÕES DE GÊNERO NA ESCOLA  

Andreza Berti – CAp-UFRJ; ELAC/IEF-UFF  

Vera Lúcia Pereira Diniz – SME-RJ; ELAC/IEF-UFF  

INTRODUÇÃO 

Ao transitarmos um pouco pelos corredores escolares esbarraremos em pistas que revelarão 

diversas demarcações socioculturais. Alguns territórios são bem delimitados pela ocupação dos 

gêneros, isto é, existem espaçostempos diferenciados de circulação entre meninos e meninas. Em 
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geral, as meninas são vistas como mais comportadas, organizadas e atentas. Em contrapartida, aos 

meninos atribuímos os adjetivos bagunceiros, indisciplinados e barulhentos. Ao caminharmos pelo 

pátio e quadra, podemos perceber alguns momentos de “misturas” e “separações”. Os jogos e as 

brincadeiras realizados no pátio, na hora do recreio e/ou em tempos livres, podem revelar como as 

relações de gênero vão se construindo e constituindo-se.  

A noção de corporeidade e seus desdobramentos contribuem para a compreensão das 

inúmeras possibilidades de ação no mundo. Desta forma, ao pensar a corporeidade como um 

processo complexo pleno de significações, não linear, não estático; como corpo manifestado e 

múltiplo; como devir (vir-a-ser, sendo!); faz sentido considerar a educação como uma experiência 

potente de afirmação da história, da cultura e da existência. Podemos, portanto, analisar os 

processos, as estratégias e as práticas sociais e culturais que produzem e/ou educam indivíduos 

como mulheres e homens de determinados tipos, sobretudo se quisermos investir em intervenções 

que permitam modificar, minimamente, as relações de poder de gênero vigentes na sociedade em 

que vivemos (MEYER, 2003, p. 18). 

Compreendemos, neste artigo, a questão do gênero a partir de múltiplos aspectos (culturais, 

sociais, históricos, éticos e políticos), para além da dimensão biológica que diz: quem tem pênis é 

“homem” e, portanto, deve se sentir “masculino” e se interessar pelo sexo oposto. E, quem tem 

vagina é “mulher”, devendo se sentir “feminina”, ratificando, deste modo, o discurso do “certo” e 

do “normal”, constantemente endossado pelo senso comum. Entendimento este que demonstra um 

“corpo naturalizado”, logo, isento de reflexões, questionamentos e transformações.  

É pertinente ressaltar que as relações de gênero não são estáticas, porque muitos padrões 

podem ser caricaturais para determinados contextos. Afinal, ouvimos constantemente nas escolas 

que as coisas estão mudando, mas, ainda assim, a organização escolar legitima um padrão de 

gênero, indicando cotidianamente o comportamento “normal” e “saudável” das corporeidades – o 

que afeta diretamente a relação dialógica exercitada com crianças, jovens e adultos ocupantes do 

espaçotempo escolar. 

A multiplicidade de expressões de gênero e sexualidades é um convite para se repensar as 

práticas escolares, uma vez que entendemos a escola como um espaçotempo potente revelador de 

tensões que colocam em xeque a naturalização das corporeidades femininas e masculinas. A 

compreensão das diferentes corporeidades permite pensar a diversidade de possibilidades de ação e 

de intervenção no mundo, pois, de acordo com Louro (2003, p.51), entendemos que “a verdade é 
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plural, que ela é definida pelo local, pelo particular, pelo limitado, temporário, provisório”. Ou seja, 

os gêneros acontecem. 

Para aprofundar o debate sobre o acontecimento dos gêneros na escola podemos escolher 

vários caminhos, isto é, diversas entradas são possíveis. Contudo, nesse artigo, problematizaremos o 

gênero na escola a partir de uma experiência docente com os anos iniciais do Ensino Fundamental 

em uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: DIÁLOGOS COM O GÊNERO   

O ser humano, desde sua origem, produz cultura. Segundo Geertz apud Daólio (1995), na 

ausência de padrões culturais, o comportamento humano seria virtualmente ingovernável, um 

cenário de caos, caracterizado por atos sem sentidos e explosões emocionais, típicos da espécie 

animal. Nesta perspectiva, a cultura se apresenta para organizar regras sobre a natureza do homem e 

conferindo, a esta espécie animal, o caráter da humanidade que o singulariza.  

O homem por meio do corpo vai assimilando e se apropriando dos valores e costumes 

sociais, num processo de inCORPOração... mais do que um aprendizado cultural, o 

indivíduo adquire um conteúdo cultural que se instala no seu corpo, no conjunto de 

suas expressões. Em outros termos, o homem aprende cultura por meio do corpo (op. 

cit., p.39).  

Na escola, nos momentos de maior autonomia, quando identificamos que a maioria dos 

meninos joga futebol e as meninas jogam queimado, este processo de incorporação e apropriação do 

conteúdo cultural de uma sociedade fica evidente, pois, mesmo quando alguns grupos de meninos e 

meninas jogam juntos estas mesmas atividades, apresenta-se certo protagonismo dos meninos no 

brincar.   

Este quadro reflete um brincar para meninos e meninas, com os valores e costumes das 

identidades sociais que representam a cultura dominante em nossa sociedade, cujo modelo padrão 

apresentado é, segundo Louro (2000, p.9), “o homem branco, heterossexual e de classe média”. 

Esta diferença entre os modelos de homens e mulheres fundamentada na visão androcêntrica da 

sociedade ocidental, exclui e desvaloriza as mulheres e/ou meninas e gera injustiças e preconceitos 

baseados nas diferenças de gênero, as quais fazem parte deste texto. 

Vale ressaltar que, dentro deste quadro hegemônico do brincar, há exceções, pois existem 

meninas e meninos que transitam em todas as atividades e que por opção, escolhem brincar juntos e 

com protagonismo, nestas e em outras brincadeiras. Segundo Altmann, (2015), os estudos de gênero 
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desafiam o caráter biológico como único na determinação das masculinidades e feminilidades da 

nossa sociedade.  

Para Louro (2014, p.25), 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é a 

forma como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz 

ou se pensa sobre elas que vai construir, efetivamente, o que é feminino ou masculino 

em uma dada sociedade e em um dado momento histórico... importa observar não 

exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. 

Sexo diz respeito às características biológicas de um ser humano e refere-se ao órgão 

genital, cromossomos e hormônios e está diretamente ligado à dicotomia macho/fêmea. Em um 

primeiro momento, isso infere se você nasceu macho, fêmea ou intersexual (uma combinação dos 

dois). Segundo Scott (1995, p.86), “O núcleo da definição repousa numa conexão integral entre 

duas proposições: o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 

percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de 

poder”.  

No Brasil, o termo “gênero” passou a ser utilizado no final dos anos 80. Louro (2014, p.26) 

indica que  

É no campo social... que se constroem e se reproduzem as relações (desiguais) entre os 

sujeitos. As justificativas para as desigualdades precisariam ser buscadas não nas 

diferenças biológicas... mas sim nos arranjos sociais, na história, nas condições de 

acesso aos recursos da sociedade, nas formas de representação. 

No conteúdo cultural que se instala nos corpos, observamos a inscrição dos gêneros 

femininos e masculinos, marcando as identidades de gênero e sexuais, compostas e definidas por 

relações sociais e moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. Para Altmann (2015), 

comparado com as meninas, os meninos usufruem de instalações físicas mais adequadas e são, 

desde a infância, incentivados à prática com possibilidades mais amplas de atividades. 

Ao reforçar os papéis construídos socialmente como femininos ou masculinos, a instituição 

escolar se “sucumbiu de separar os sujeitos” (LOURO, 2014, p.61). A organização, currículos, 

prédios, docentes, regulamentos, livros didáticos, metodologias, práticas pedagógicas, avaliações, 

linguagens, explícita ou implicitamente, produzem e reproduzem ações que separam e demarcam o 

que é considerado socialmente como pertencente ao mundo feminino e ao mundo masculino.              
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Muitas vezes, os desejos, os sentimentos e os comportamentos não correspondem às 

expectativas do que é tido como “natural”. E assim, “o conceito [de gênero] também acentua que, 

como nascemos e vivemos em tempos, lugares e circunstâncias específicos, existem muitas e 

conflitantes formas de definir e viver a feminilidade e a masculinidade.” (MEYER, 2003, p.17). Ao 

dialogar – de forma política – com a multiplicidade de sujeitos que habitam as escolas, 

entenderemos que conceitos como etnia, raça, gênero, sexualidade e as demais marcações sociais 

impregnadas na corporeidade, nas histórias de vida, geralmente não estão/são isoladas, elas se 

conectam para reforçar a discriminação ou para superá-las.  

Nesse movimento de assegurar a existência das diferentes expressões de corporeidades 

afirmamos, pois, o desejo de compreender o ser humano de forma múltipla. Neste processo, como 

problematizar processos escolares excludentes? É possível desnaturalizar as relações de gênero? 

Louro nos dá uma pista ao enunciar que “precisamos, enfim, nos voltar para práticas que 

desestabilizem e desconstruam a naturalidade, a universalidade e a unidade do centro e que 

reafirmem o caráter construído, movente e plural de todas as posições.” (LOURO, 2003, p.51). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia de pesquisa que orienta os projetos investigativos, de ensino, de extensão e 

as práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Básica e no Ensino Superior do Grupo de 

Pesquisa o qual somos vinculadas, é a qualitativa – que pressupõe características específicas ao 

focar os processos interativos nas relações humanas e, com isso, permite-nos descrever e analisar os 

múltiplos significados construídos e atribuídos aos/pelos sujeitos pesquisados (CHIZZOTTI, 2003). 

Considerando que a pesquisa qualitativa mergulha no cotidiano pesquisado para a coleta de 

dados, dando um tratamento descritivo e focando a atenção no processo, frequentemente indutivo, 

entretanto com atenção especial ao discurso/prática das ações humanas, diminuindo as obviedades 

dos fenômenos (LÜDKE e ANDRE, 2003); a opção por esse desenho de pesquisa – ao abordar as 

questões de gênero na escola – visa fortalecer as problematizações de caráter socioculturais, 

exigindo uma posição diferenciada do pesquisador, assumindo seu compromisso com o contexto 

estudado.  

Nesse sentido, o presente artigo discute a questão do gênero na escola, no diálogo com um 

relato de experiências, a partir das aulas do componente curricular educação física com crianças do 

3ºano do Ensino Fundamental de uma escola pública do Rio de Janeiro.   
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

NA PROBLEMATIZAÇÃO DAS QUESTÕES DE GÊNERO. 

Enquanto professores, somos convidados a refletir sobre “que tipo de corpos (sujeitos) 

estamos comprometidos: potentes, críticos, criativos e livres, ou aprisionados, silenciosos, podados, 

covardes, tiranizados e tiranos” (TRINDADE, 2002, p.68). Nesse sentido, temos acordo com Louro 

(2014, p.68) quando diz que “é indispensável questionar não apenas o que ensinamos, mas o modo 

como ensinamos e que sentidos nossos/as alunos/as dão ao que aprendem”. 

Acreditando que a educação física pode contribuir para problematizar as questões de gênero 

no escolar, pois, segundo Altmann (2015, p.143), “as aulas de educação física são um espaço 

político e pedagógico com possibilidades educativas múltiplas”, devemos pensar o corpo não 

apenas na dimensão biológica e sim interagindo com outras esferas (psicológicas, sociais, 

culturais...), em uma prática pedagógica que dialogue com as diferenças e que construa 

coletivamente ações que permitam agir numa perspectiva não racista, não machista e não elitista. 

Intervenções didáticas devem propiciar experiências que proporcionem questionamento e 

reflexão por parte do aluno, no que diz respeito às questões de gênero e demais categorias que 

permeiam o cotidiano escolar e promovam desigualdades e/ou condutas segregacionistas. 

Em uma relação dialógica, as aulas podem oportunizar ao estudante uma leitura da realidade 

onde está inserido, através da problematização dos conteúdos da cultura corporal do movimento, 

contextualizados em relação às masculinidades e feminilidades construídas culturalmente – 

carregadas de preconceitos e comportamentos estereotipados. Esta problematização provoca 

curiosidade, motivação e reflexão, pois, segundo o Coletivo de Autores (1992, p.62) o aluno 

desenvolve um “sentido pessoal que exprime subjetividade e relaciona as significações objetivas 

com a realidade da própria vida, do seu mundo e das suas motivações”. 

Uma das experiências intencionais de intervenção pedagógica foi uma aula de educação 

física preparada para trabalhar as questões de gênero, com alunas e alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental em uma unidade escolar da prefeitura da cidade do Rio de janeiro. Entre os objetivos 

propostos estavam: vivenciar atividades com bola e os membros inferiores (M.I); realizar ações 

motoras a partir de desafios propostos; respeitar os colegas nas suas diversidades durante a aula e 

problematizar as questões de gênero. Seguindo a proposta, atividades coletivas de membros 

inferiores com bola foram oferecidas aos alunos com o objetivo de levantar questões por parte dos 

mesmos sobre as dificuldades e/ou facilidades encontradas na realização, o motivo destas 
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dificuldades e/ou facilidades e sugestões do que poderia ser feito para modificar este quadro 

(realidade).  

Após a aula, uma roda de conversa foi feita com os alunos, os quais trouxeram várias 

questões a respeito. Foi perguntado: quem gostou da aula? Por quê? A maioria dos meninos gostou 

e as meninas ficaram divididas com a experiência. As que não gostaram deram como justificativa o 

fato de não conseguiam fazer direito. Diante disso, houve uma nova indagação da professora: por 

que não conseguiam fazer direito? Alguns meninos responderam por que elas eram "fracas". 

Fracas? Interpelou a docente. Os alunos rebateram: porque menina não joga bola. Em seguida, 

uma criança lembra: mas tem a Marta da seleção, ela joga... Outro aluno comenta: ah, mas a 

maioria não joga.... 

A professora continua: mas tem menina na turma que joga bola e não é fraca. Por quê? Os 

discentes refutam: porque ela joga com o irmão dela. A docente persiste: mas hoje as meninas 

jogaram bola. Vocês acham que se elas jogassem bola desde pequenas como os meninos, elas 

deixariam de ser fracas? A maioria da turma expressa um assertivo sim. A educadora prossegue: e 

existem brincadeiras que a maioria das meninas brinca desde pequena e os meninos não? Nesse 

momento, tanto meninos quanto meninas fazem referência ao brinquedo “boneca”.  

Diante desse exemplo, a professora tensiona: mas por que meninos não brincam de boneca e 

panelinha? Um aluno responde: ah, porque menino que brinca de boneca e panelinha não é 

menino... A docente pondera: mas quando os meninos crescem e são pais, eles não brincam com 

seu filho ou filha e não cozinham? Não existe a profissão de cozinheiro? Pensem nisso. Um menino 

complementa: é verdade... Meu pai cozinha, meu pai me dá banho, comida, cuida de mim. Então, a 

professora pergunta: o que o grupo pode fazer para mudar esta situação de desigualdade, de 

diferença entre meninos e meninas? As crianças respondem: ah, já sei: vamos jogar com elas no 

recreio. 

Uma semana depois um estudante comenta: professora, sabia que minha prima queria jogar 

na escolinha de futebol onde faço aula e minha mãe falou que ela não podia porque era menina e eu 

respondi: pode sim, porque as meninas lá da escola jogam. 

Como primeira experiência de intervenção pedagógica com a temática, as respostas das 

crianças sinalizaram várias questões relevantes de gênero. Muitas categorias poderiam ser 

levantadas e aprofundadas. Aqui, citamos algumas possíveis nas aulas de educação física: o fato de 

que existem meninos que não gostam de “bola”; o agrupamento por gênero, feminilidade e esporte; 

as limitações motoras como consequência dos estereótipos de gênero; outras culturas onde meninas 
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jogam  futebol e meninos dançam; a mídia como reprodutora dos estereótipos; mulheres nos 

esportes e suas conquistas; nossos  preconceitos;  nossas diferenças; nossos direitos; as 

desigualdades; enfim, todos os porquês, reflexões e ações que permitem  um novo olhar sobre os 

papéis femininos e masculinos na nossa sociedade, e as possibilidades de viver o corpo dentro e 

fora da escola. 

Da experiência de uma aula, a proposta passou a fazer parte do planejamento anual, onde, 

além da temática já citada de M.I com bola, outros conteúdos foram estrategicamente selecionados 

e intencionalmente organizados no cronograma, ficando assim distribuídos: Tema 1 - Atividades de 

MS (membros superiores) com bola. O grupo não apresentou, entre meninos e meninas, diferenças 

significativas na execução das atividades. Tema 2 - Atividades de MI (membros inferiores) com 

bola. Apesar da grande receptividade, a maioria das meninas sentiu dificuldade na realização das 

atividades, mas não deixaram de participar. Tema 3 – Atividades Rítmicas e Expressivas. Apesar da 

receptividade, alguns meninos iniciaram a atividade timidamente e outros não realizaram as 

atividades inicialmente. 

Paralelamente, ações conjuntas com a professora generalista e a professora de sala de leitura, 

utilizando textos, livros, quadrinhos, reportagens, depoimentos e vídeos da relação gênero e 

educação, enriqueceram a proposta, uma vez que são conhecimentos que agregam para além das 

vivências corporais.  

Vale observar que, no decorrer das aulas, acontecem várias situações que necessitam ser 

discutidas e repensadas, tais como: exclusão de colegas nos grupos; não passar bola; não participar 

das atividades; críticas ou comentários que diminuem os colegas e os desvalorizam.  É fundamental 

que o professor ou professora identifique as situações discriminatórias, fazendo de cada ação um 

objeto de crítica e análise, pois, uma postura de não intervenção equivale a consentir o modelo 

hegemônico. 

Ao final deste processo, foi possível observar que as percepções iniciais sobre gênero e 

futebol foram se modificando e produzindo a mudança de comportamento de ambas as partes, no 

sentido de se permitir novas experiências, conquistar novos espaços e participar plenamente das 

práticas corporais, ou seja, mesmo em uma escala micro, as aulas de educação física podem realizar 

um importante trabalho de transformação, contribuindo para que os alunos entendam seu contexto 

social, construam  conhecimentos e ampliem suas escolhas, podendo experimentar as 

potencialidades do corpo, numa perspectiva de descontruir estereótipos e fortalecer a construção de 

mudanças. 
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ENTRE DIÁLOGOS: CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao entrar em uma sala de aula, em qualquer comunidade escolar, esbarramos em 

classificações que insistem “saltar” aos nossos olhos. Podemos escolher: ignorar ou reparar as 

histórias de vida atravessadas pelas questões de gênero, raça, sexualidade etc. Aqui a escolha é 

olhar, ver, reparar, intervir e inventar. 

Aproximando-nos deste movimento, o qual traz a perspectiva de promover o diálogo entre 

as múltiplas identidades (de gênero, étnico-racial, sexual e social), poderemos considerar os 

atravessamentos entre os saberes constituídos dentro e fora do espaçotempo escolar, 

potencializando práticas sociais contra hegemômicas que priorizam a ética e a estética dos sujeitos 

aprendentes. 

Portanto, a opção por uma abordagem teórico-metodológica centrada no diálogo com as 

práticas pedagógicas cotidianas, em conexão com os diversos marcadores socioculturais – 

idade/geração, classe, raça/etnia, territorialidade, sexualidade – pode contribuir para a insurgência 

de experiências escolares cada vez mais para todos/as e para qualquer um/a. 

Nessa direção, a tentativa de construir cotidianamente práticas pedagógicas alicerçadas na 

igualdade e no diálogo, possibilitou o encontro com um coletivo de docentes que, ao apostarem na 

formação continuada, se perceberam inventores das suas próprias histórias, fortalecidos pelos 

saberes e fazeres educativos compartilhados com/na comunidade escolar.  
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Resumo 

Entusiasmadas pelas questões tratadas no eixo temático Didática(s) entre diálogos, insurgências e 
políticas: tensões e perspectivas na relação entre Infâncias, Juventudes e Vida Adulta e, como 
professoras pesquisadoras integrantes de um Grupo de Pesquisa que tem como foco desnaturalizar as 
questões do corpo; o presente artigo indaga a inscrição dos gêneros nos corpos, através de um processo 
de naturalização da divisão dos papéis femininos e masculinos, construídos culturalmente a partir das 
diferenças biológicas e que caracterizam condutas estereotipadas dentro do espaçotempo escolar. 
Paradoxalmente, rejeitando toda e qualquer noção de predestinação natural e assegurando a existência 
das diferentes expressões de corporeidades, a escola é um território potente para compreender o ser 
humano de forma múltipla. Nesse movimento, exercitamos uma prática pedagógica dialógica – 
expressa tanto na interlocução com os teóricos quanto com os discentes – tendo como princípio a 
igualdade (é para todos e qualquer um). Nesse texto, situamos o debate em torno das questões de 
gênero, sinalizamos a abordagem metodológica com a qual trabalhamos, apresentamos relatos de uma 
experiência de intervenção pedagógica com alunos e alunas do primeiro segmento do Ensino 
Fundamental sobre as questões de gênero e, tecemos algumas considerações sobre a importância de 
oportunizarmos momentos de discussões em nossas aulas, as quais possibilitam aos estudantes 
reflexões e criações em torno dessa temática, favorecendo um cotidiano escolar aberto às inúmeras 
possibilidades que o corpo oferece. A partir da nossa inserção profissional na educação pública e, na 
relação com as crianças, buscamos revelar as tensões e perspectivas na construção de uma sociedade 
justa e democrática. 

Palavras-chave: Escola; Corpo; Gênero; Cotidiano Escolar. 

OS DESAFIOS DE UM CURRÍCULO CONTRA HEGEMÔNICO NA PERSPECTIVA RACIAL: 

A CORPOREIDADE NEGRA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Lucimar de Brito– SEEDUC-RJ/ SEMED-Mesquita / ELAC/IEF-UFF  

Lara Holmes – ELAC/IEF-UFF  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca compreender a Educação Física para além da aptidão física, tendo 

como base o corpo histórico socialmente construído. O que significa a procura de um novo olhar, 

visto que pensar a Educação Física é pensar a materialização dos saberes culturais a partir dos 

corpos, que se expressam por movimentos; gestos; falas e pensamentos intencionais, corporeidade. 

Os corpos são forjados em contextos que podem tanto serem manipuladores como efeito da 

colonialidade, tornando os objetos de poder, quanto espaço para a livre expressão da corporeidade, 

sintoma de uma pedagogia decolonial que percebe o processo ensinoaprendizagem como uma troca 
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horizontal de potencial emancipador no momento em que legitima no currículo de Educação Física 

escolar outras perspectivas não hegemônicas tendo como base a cultura corporal. 

Nesse contexto acerca da corporeidade, embarcamos nas vivências de cada aluno, na 

perspectiva de quem são aqueles corpos que ocupam as escolas, em especial, as escolas públicas. 

Com nossas vivências em escolas e, por meio da inserção em um projeto de Iniciação Científica em 

uma Universidade pública Federal, nos sentimos mobilizadas a compreender esses corpos na escola, 

com destaque aos corpos negros. Para isso, é preciso interpretar as determinações da Lei 

10.639/2003, alterada pela Lei 11.645/2008, que introduziu na Lei 9394/1996 das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura Afro-Brasileira e Africana 

(SILVA, 2007).  

Para tal fim, é adequado fazer uma abordagem histórica conceitual e através disso fazer com 

que esses alunos consigam refletir algumas questões em nossas aulas.  Como as aulas de educação 

física podem ser importantes para a desconstrução da negação desse corpo através de atividades 

com ênfase na cultura corporal, realizando atividades práticas e teóricas? Como a educação física 

pode atuar e ajudar nessas questões, através da realização de práticas corporais e debates, buscando 

entender como esse corpo negro é visto? Como desconstruir e entender situações de desigualdade, 

que são predominantes em nossa sociedade? 

Nesse artigo, nos dedicaremos ao tema da corporeidade negra na escola, a partir das pistas 

reveladas através de uma experiência docente no Ensino Médio em uma escola pública do 

município de São Gonçalo.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A CORPOREIDADE NEGRA 

O corpo é moldado pelas práticas socioculturais do contexto que habita e suas 

representações refletem a estrutura de sociedade que o forjou (LE BRETON, 2007; RODRIGUES, 

1979). E, de acordo com Munanga (1999), em um país como o Brasil, estruturado no racialismo, os 

grupos dominantes decidem o ideal que as práticas sociais devem introjetar nos corpos dos 

indivíduos. Como resquício do colonialismo buscou-se incorporar nos negros as transformações 

para um ideal de sujeito branco. Imprimindo física, simbólica e biologicamente representações de 

uma identidade nacional homogeneizante das diferenças. Segundo Rodrigues (1979, p. 62):  

[...] Se considerarmos todas as modelações que sofre, constataremos que o corpo é 

pouco mais que uma massa de modelagem à qual a sociedade imprime formas 
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segundo suas próprias disposições: formas nas quais a sociedade projeta a fisionomia 

do seu próprio espírito.  

Para Le Breton (2007) mediante ao corpo fundamentamos nossa existência, congregando 

experiências e memórias, de forma a compor nossa subjetividade e corporeidade. Uma vez que a 

corporeidade, gestos e manifestações corporais são construções culturais, simbólicas e significativas 

do contexto dos sujeitos, não naturais e uma mudança sociocultural pode alterá-las.  

Em razão de o corpo ser intermediador do acervo cultural e fonte primária de saber, as 

experiências que vivenciamos a partir dele, podem alterar as percepções que temos sobre nós. 

Como ressalta Gomes (2011, p. 52): 

O corpo negro pode ser entendido como existência material e simbólica do negro em 

nossa sociedade e também como corpo político. É esse entendimento sobre o corpo 

que nos possibilita dizer que a relação do negro com a sua corporeidade produz 

saberes/conhecimentos. 

A cultura é um conjunto de símbolos manipulativos que identificam e caracterizam os 

diferentes grupos sociais, orientando seus comportamentos. Condição para a existência, subjetiva ao 

ser, é elemento essencial para a vida em sociedade. E está presente em todas as práticas sociais 

dando significado as mesmas e configurando os diferentes espaços cotidianos (LARAIA, 1986; 

RODRIGUES, 1979). Haja vista que toda prática social, seja a educação, a política ou a economia, 

tem proporções culturais (CANDAU e MOREIRA, 2003). 

Nesse entendimento, sabe-se que a educação é dependente dos valores culturais e se 

estrutura a partir do currículo, ferramenta que organiza pedagogicamente as especificações culturais 

na forma de conteúdos oficiais e componentes curriculares a serem ensinados (MOREIRA, 2012). 

Desse modo, a partir do currículo a cultura pode ser reiterada, como assegura Willians, citado por 

Moreira (2012, p.60): “[...] currículo como porção da cultura em termo de conteúdos e práticas que, 

por ser considerada relevante num dado momento histórico, é trazida para a escola, ou seja, 

escolarizada”. E considerando que por escolhas políticas a cultura valorizada na educação formal é 

a hegemônica, estamos garantido a sua continuidade que forja identidades culturais homogêneas. 

A cultural de um povo se materializa pelas diferentes linguagens, entre elas a linguagem 

corporal. Ao analisarmos a história do Brasil, nota-se que os símbolos culturais da população negra 

foram negados no contexto colonial, ocultados no pós-abolição e em seguida mascarados. Como 

efeito assistimos, ainda nos dias de hoje, a estigmatização e erotização das manifestações corporais 

fruto da diáspora africana como: danças, jogos, lutas, brincadeiras e outras práticas corporais que 
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compõem o acervo da cultura corporal de origem africana e/ou afro-brasileira. E o que poderia ser 

positivo tem valor negativo que desumaniza o ser negro (GOMES, 2017). 

Aspirando a construção de enunciados identitários harmoniosos, é necessário que o corpo 

seja vivido e pensado como fonte de vida, saberes e prazeres. Consolidando a existência de outras 

epistemologias que reconheçam a diversidade de produções dos sujeitos sociais da escola. Afim de, 

humaniza-los, entre eles o aluno negro, com uma releitura política identitária afirmativa. 

Mas, para isso, a escola precisa considerar os saberes, a cultura dos alunos envolvidos no 

processo de formação – que no caso da escola pública é formado por maioria de alunos 

pretos/negros, “não se pode conceber uma experiência pedagógica “desculturizada”, em que a 

referência cultural não esteja presente” (CANDAU e MOREIRA, 2003, p. 159). Os alunos precisam 

reconhecer na escola a possibilidade de inclusão de suas vivências e de sua origem de maneira que 

possam ampliar seus conhecimentos e os conhecimentos que podem vir a ter, de forma crítica e 

emancipatória. Porém, a escola é quem mais colabora com a lógica da não existência, criada para o 

silenciamento da história e, consequentemente, do currículo. Os saberes que carregamos em nossa 

herança ancestral, e presente na sociedade de modo geral, comumente não são reconhecidos como 

saberes (GOMES, 2017). 

Segundo o Coletivo de Autores (1992, p.50), “a Educação Física é uma prática pedagógica 

que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades expressivas corporais [...] que configuram 

uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura corporal”. O que significa dizer que a 

Educação Física tem como conteúdo de ensino todo o conhecimento corporal e suas práticas, que se 

materializam através dos corpos como consequência da dinâmica cultural dos diferentes grupos 

sociais, entre eles os negros. 

É através do corpo vivido, grávido de significados culturais e fruto das experiências que se 

materializa a presença no mundo (DAÓLIO, 2004). No entanto, tais experiências podem tanto 

contribuir positivamente para o reconhecimento de suas potências ou para fortalecer os estigmas 

que marginalizam, vulgarizam e animalizam o corpo negro. Já que o corpo em si é fruto de 

construção social e processos históricos, carregados de tensões pela disputa de poder que se 

substancializa na dinâmica cultural e se inscreve nos corpos. 

Na busca por reparação de anos de subjugação, é de suma importância o cumprimento da 

Lei 10.639/ 2003, alterada pela Lei 11.645/2008, com a atual redação: “nos estabelecimentos de 

ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história 

e cultura afro-brasileira e indígena” (BRASIL, 1996). Sua efetivação é um compromisso social que 
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deve ser contemplado no currículo de Educação Física, haja vista que a disciplina é componente 

curricular obrigatório da educação básica. E tem como conteúdo de ensino as práticas corporais 

constituídas pelo patrimônio histórico-cultural, compondo o que chamamos de cultura corporal. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A abordagem metodológica qualitativa, centrada nas conversas com os alunos, a partir das 

observações cotidianas do território que ocupam, orientou todas as intervenções pedagógicas 

realizadas, sem perder de vista as histórias de vida dos jovens estudantes habitantes da periferia do 

estado do Rio de Janeiro.   

Para ilustrar e facilitar o entendimento das possibilidades de construção de um currículo 

contra hegemônico que considere os saberes, a cultura dos alunos envolvidos no processo de 

formação, segue um breve relato de uma experiência de ensino. 

A ação didática aconteceu em um Colégio Estadual localizado no município de São 

Gonçalo, com duas turmas de 30 alunos do 3° ano do ensino médio, no turno da tarde.  Nessa 

intervenção, a cultura corporal foi tematizada nas aulas de educação física a partir do tema gerador 

“lazer”, entendendo-o como direito social. 

A partir da pergunta “o que é lazer?”, pelo período de um bimestre, as práticas corporais 

giraram em torno dos questionamentos das políticas de lazer, acesso ao lazer, quem tem direito ao 

lazer, o lazer nas favelas e periferias da cidade e os diferentes tipos de lazer. 

Os estudantes fizeram um levantamento das atividades mais praticadas por eles e pela 

comunidade escolar, dos aparelhos de lazer, públicos e privados, existentes na região. Constando a 

necessidade de políticas de lazer que contemplem a carência de aparelhos públicos. 

As praticas corporais apontadas no levantamento feito pelos alunos foram ressignificadas no 

currículo para atender os objetivos do bimestre, aprofundadas e ampliadas ao contexto das aulas. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Entre as práticas corporais e espaços de lazer levantados pelos alunos tivemos: o futebol, as 

danças como funk, hip-hop e zumba, a capoeira, brincadeiras populares como pipa, bola de gude e 

os bailes funks e rodas de rima. Notou-se uma preferência por atividades que exigem menos 

recursos, regras e mais esforço físico. Corroborando com a afirmação de Daólio (1994) que as 

práticas corporais refletem a realidade social e cultural de uma comunidade. 
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Práticas corporais populares da cultura afro-brasileira e/ou africana ou que foram 

apropriadas por tal grupo étnicos raciais. Isso por que os símbolos culturais da população negra 

sempre foram ressignificados e ocultados em função da criação de uma identidade nacional que 

fizesse juiz ao mito da democracia racial.  

Como consequência da negação, tivemos a estigmatização de tudo que era fruto da diáspora 

africana as manifestações corporais como danças, jogos, lutas e outras práticas corporais que 

compõem o acervo da cultura corporal de origem africana e/ou afro-brasileira que poderia ser 

positivas assumiram o valor negativo (SILVA, 2014). 

Ao longo das aulas de educação física muitas pistas apontadas pelos estudantes, durante o 

levantamento realizado, foram disparadoras de potentes debates semanais – o que sinalizou a 

importância de aprofundar a discussão acerca da estigmatização vivenciada pela população negra, 

para além desse elemento curricular. O que ficou nítido a partir dessas conversas com os jovens, é 

que a discussão da corporeidade negra precisa ser ampliada para toda a comunidade escolar. 

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS  

O desenvolvimento dessa experiência de ensino possibilitou enxergar uma educação física 

capaz de trabalhar e intervir em algumas questões importantes nas aulas, no caso, a corporeidade 

negra. É importante salientar, mais uma vez, que esse corpo é visto em uma perspectiva histórica e 

cultural. 

Corpo este que teve sua história ocultada e branqueada pelas políticas eugênicas que 

reprimiram a sua corporeidade trazendo marcas concretas que ainda nos dias de hoje são vigentes 

no discurso sobre a população negra. E precisam ter sua estima resgatada por práticas da cultura 

corporal, que reivindicam a fala de seu povo enquanto corpos políticos com poder e resistência. 

Portanto, é necessário desconstruir os estereótipos que marginalizam os corpos negros e suas 

produções a partir da contextualização das manifestações culturais da população afro-diaspórica no 

currículo de educação física. Tendo em vista que o mesmo corpo negro hiperssexualizado, 

marginalizado e muitas vezes subjugado é também um corpo político que tem inscrito em sua 

subjetividade a resistência que se materializa pelo funk, rap, reggae, samba, capoeira, jogos 

populares e até mesmo práticas eurocêntricas, majoritariamente, praticada por negro, apropriadas e 

ressignificadas a sua cultura. 
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Acreditamos que tendo uma reflexão nas escolas, mostrando desde a base já será um grande 

passo. Mas não é apenas discutir no ambiente de escola pública, mas sim em escolas de classe 

média e alta, no entendimento de desconstruir como veem esses alunos pobres e negros. E, o 

principal de tudo, analisar quem são os grandes responsáveis por essa catástrofe que se chama 

racismo, essa distinção de raça que reflete um passado cruel até os dias de hoje. 
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Resumo 

É possível identificar diversas questões e fatores históricos que levaram e levam a Educação Física a ser 
o que é atualmente. Para compreender algumas questões relacionadas ao principal objeto de estudo 
dessa área, o corpo, é preciso contextualizar algumas indagações que levam a compreender os corpos 
que vivem em nossa sociedade. É importante propor a reflexão do cotidiano dos alunos a partir de suas 
próprias histórias. E de como esses corpos ocupam espaços, como exercitam o seu pertencimento a um 
determinado lugar, a partir de sua corporeidade, por exemplo. Com base em tal ideia, é importante 
entender que não podemos restringir o objetivo da Educação Física apenas ao desenvolvimento da 
aptidão física ou do esporte de alto rendimento. E, para isso, destacamos a importância do professor 
ter uma postura aberta e dialógica em relação ao contexto no qual cada aluno está inserido e os valores 
que trazem consigo. Propondo a construção de um currículo contra hegemônico que considere os 
saberes, a cultura dos alunos envolvidos no processo de formação de modo reconhecer a existência de 
outras epistemologias que humanizam os sujeitos da escola. Tendo em vista que a escola pública é 
formada majoritariamente por alunos negros, sendo de suma importância considerar todo o histórico 
de subjulgamentos e invisibilidade de tal grupo. Dessa forma, em diálogo com uma experiência docente 
com jovens do Ensino Médio, em uma escola pública fluminense, ressaltamos a urgência de 
aprofundarmos o debate em torno do tema da corporeidade negra no espaço escolar e suas implicações 
educativas, socioculturais e políticas.  

Palavras-chave: Educação Física; Cultura Corporal; Corporeidade Negra. 
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INTRODUÇÃO 

Ainda que faça parte do leque de conteúdos que se dispõe a Educação Física Escolar, a 

dança se apresenta dentre os conteúdos “negligenciados” por professores da disciplina. Estudos 

apontam que este fato se dá por inúmeros fatores, seja pela falta de formação ou afinidade do 

professor com o conteúdo, falta de material ou pela resistência dos alunos e\ou professor. 

Para Diniz et.al (2017), mesmo que a dança tenha sido apropriada pela Educação Física na 

medida em que esta última trata das diversas práticas da cultura corporal de movimento, ela (a 

dança) ainda é pouco valorizada neste contexto. Os autores justificam este fato analisando que 

O que acontece é que problemas como a falta de segurança do professor, de espaço físico 

adequado, de boas condições de formação inicial e continuada ou até mesmo as barreiras 

apresentadas pelos próprios alunos, como a vergonha, a resistência ao conteúdo, a exposição 

exagerada e o preconceito, interferem na inserção desse conteúdo na escola (DINIZ ET. AL, 2017, 

P.385) 

Ao experimentar a prática da dança em sala de aula percebi o quanto ela é ampla em temas e 

conteúdos a serem trabalhados e o quanto ela pode contribuir para uma formação plena do 

indivíduo nos conceitos de autonomia, criticidade, respeito à diversidade, dentre outros fatores. O 

Conteúdo de Dança faz parte da ementa do componente curricular da Educação Física nos terceiros 

anos do Ensino Médio integrado a cursos técnicos do IFMT campus Barra do Garças. O conteúdo 

em questão em algumas turmas era mais bem aceito que em outras, no entanto, ao final do trabalho 

era nítida a adesão e participação da maioria dos alunos. Assim, surgiu a idéia de continuar a 

trabalhar esse conteúdo durante todo o ano letivo como um projeto de ensino que ao longo de seu 

desenvolvimento acabou reunindo não só alunos matriculados como também toda a comunidade 

escolar. 

Este projeto se justifica à medida que oferece para os alunos do IFMT e comunidade externa 

uma atividade cultural e artística contribuindo para a sua formação integral trazendo valores 

importante para a vida e o trabalho. Além disso, o desenvolvimento do projeto traz benefícios não 

só para os participantes, como também para a comunidade ao entorno inseridas no contexto de 

Barra do Garças e região, visto que o projeto se propôs a levar o trabalho realizado para além dos 

muros do campus com intervenções realizadas em escolas, eventos e locais públicos. As atividades 

possibilitaram também oferecer uma oportunidade de autoconhecimento onde, através da dança, 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 208 

conseguissem se expressar corporal e emocionalmente, explorando talentos e fraquezas com 

autonomia, criatividade e protagonismo dos jovens envolvidos. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A dança é uma forma de manifestação social que representa aspectos característicos de uma 

sociedade, podendo ser compreendida por diferentes aspectos de análise. Ela pode ser 

compreendida também, como uma forma de movimento elaborado, que fornece elementos e 

representações da cultura dos povos, sendo considerada uma manifestação dos hábitos e costumes 

de uma determinada sociedade (MEDINA, ET AL., 2008). 

Num país onde a diversidade cultural tem na dança uma de suas expressões mais 

significativas, constituindo um amplo leque de possibilidades de aprendizagem, não se concebe a 

não-inclusão desta modalidade como fator de fundamental importância nas escolas brasileiras 

(FERREIRA, 2005). 

Além de fazer parte da extensa lista de conteúdos a serem trabalhados nas aulas de educação 

física, no que se refere à cultura corporal de movimento, a dança explora inúmeras possibilidades de 

aprendizagem na escola. Dentre os seus benefícios, a dança na escola, possibilita melhora na 

capacidade de interação social, respeito às diferenças, percepção do próprio corpo e apreciação das 

manifestações expressivas e culturais.  

Segundo Ferreira (2005), a dança é componente auxiliar no desenvolvimento psicomotor, 

cognitivo e afetivo-social do educando, apontando o movimento expressivo corpóreo como forma 

de aprimoramento e domínio do esquema corporal, da estruturação espacial e da orientação 

temporal. 

Durante décadas, a humanidade estabeleceu um contato direto entre a dança e suas 

representações na sociedade, traduzindo necessidades anseios e transformações. O homem como ser 

social, utiliza-se dessa forma de expressão para representar uma cultura (MEDINA, ET AL., 2008). 

Dessa maneira, vislumbramos a dança como uma importante ferramenta educacional na escola, mas 

que muitas vezes não tem o seu espaço definido e a sua importância em destaque. Posto isso, o 

desenvolvimento do projeto relatado a seguir, objetivou colocá-la neste lugar, para que os jovens e 

comunidade escolar tenham acesso e conheçam os benefícios dessa atividade para sua formação 

humana, social, intelectual e emocional. 
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Sendo assim, o objetivo deste trabalho é relatar a prática de atividades relacionadas ao 

conteúdo de dança realizadas no Ensino Médio e como a expressão corporal, ritmos e danças em 

geral, podem estimular o trabalho em equipe, a autonomia, auto estima, protagonismo e 

criatividade, descobrindo uma nova maneira de se expressar e de auto-conhecer. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo trata-se de um relato de experiência que se configuram como qualitativa-

descritiva, pois segundo Lüdke e André (1986) as experiências supõem o contato direto e 

prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra, 

através do trabalho intensivo de campo. 

O lócus da experiência foram as aulas de Educação Física no Ensino Médio integrado a 

cursos técnicos do campus Barra do Garças e os encontros no projeto de ensino “Encontros: a dança 

como instrumento de formação humana.” 

Os encontros foram realizados nas dependências do IFMT campus Barra do Garças e 

ocorreram de uma a duas vezes por semana. Para cumprir com os objetivos da proposta pedagógica 

utilizamos como estratégias de motivação e conhecimento a apresentação de vídeos, documentários, 

experiências e textos que relatassem mudanças, reflexos e análises por meio da dança, música ou 

arte. 

Para coleta de dados utilizamo-nos do método de roda de conversa. Segundo Mello e Cruz 

(2014) a roda de conversa pode ser uma rica ferramenta utilizada como prática metodológica, pois 

além de abrir espaços de interação possibilita a compreensão da construção de uma dada realidade 

por um grupo de pessoas. 

A apresentação dos dados seguirá os caminhos percorridos na seqüência pedagógica 

construída e executada. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Primeiramente, as aulas se organizaram no sentido de fazer um levantamento e diagnóstico 

dos jovens envolvidos. As rodas de conversa foram apropriadas como maneira de nos fazer 

entender o conhecimento prévio e as experiências de cada aluno a cerca da dança. Foi objetivo 

também nos primeiros encontros, fazê-los refletir sobre a dança no seu contexto geral e no contexto 

das aulas de Educação Física. Desse modo, elaboramos algumas perguntais, tais como: Você tem 
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vivência com a dança? Pratica/gosta de dançar com freqüência? O que você sente quando está 

dançando? Quais estilos musicais preferem dançar? E porque trabalhar a dança na educação física 

escolar? 

Algumas dinâmicas foram desenvolvidas no sentido de fazer o aluno pensar sobre 

diversidades, autoconfiança, auto-estima, responsabilidade e autonomia, além de proporcionar a 

prática de atividades que estimulam a criatividade, movimentos espontâneos, sociabilidade e 

confiança. 

Foram trabalhados também, exercícios de técnicas, postura, equilíbrio e habilidades físicas, 

como: flexibilidade, equilíbrio, resistência e força. Nesta etapa, pretendíamos trabalhar no aluno a 

percepção do próprio corpo e esquema corporal conhecendo as suas habilidades e capacidades, 

fraquezas e limitações. Assim, não tivemos como intuito focar em técnicas rígidas de determinadas 

modalidades, mas sim potencializar as experiências motoras dos participantes. 

No mês de novembro trabalhamos algumas danças folclóricas e relacionadas a cultura afro-

brasileira, discutindo a importância da valorização e disseminação das diferentes culturas e como 

fazer isto por meio da dança e expressão corporal. 

Com a realização das atividades de dança, surgiram oportunidades de apresentações, onde a 

primeira foi na cerimônia de abertura do VI Jogos dos Institutos Federais sediado pelo IFMT 

Campus Barra do Garças. Posteriormente, fomos convidados para apresentar no Festival de Pesca 

realizado na cidade e em seguida em outros eventos dentro do IFMT e em outras escolas e espaços 

públicos. 

Todos os encontros e atividades foram desenvolvidas com uma preocupação não apenas na 

dimensão técnica dos exercícios, mas também nos aspectos pedagógicos e educacionais, utilizando 

a dança como instrumento de interação social, entendimento e respeito à diversidade, valorizando o 

desenvolvimento afetivo social por meio da expressão de sentimentos, emoções e do saber se 

expressar. Para tanto, as atividades realizadas foram dinâmicas, de criações espontâneas e 

coreográficas, onde se afloram a criatividade, comunicação e expressão de sentimentos, 

conseguindo assim trabalhar nas três dimensões do conteúdo: conceitual, procedimental e atitudinal. 

Os encontros contaram com a participação de alunos, irmãos de alunos, conhecidos, 

servidores, enfim, foi aberta a toda comunidade local e região. A freqüência semanal das atividades 

foi de uma a duas vezes por semana e aconteceram no IFMT campus Barra do Garças. Além das 

atividades semanais e das apresentações, fez parte do cronograma do projeto a ofertas de oficinas 
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bimestrais em escolas ou espaços comunitários com o objetivo de levar a esses espaços o que 

desenvolvemos ao longo do bimestre, divulgando não só o projeto, como também a marca IFMT, 

possibilitando a divulgação do trabalho e o conhecimento de outras atividades e projetos 

desenvolvidos no campus. 

A realização das oficinas possibilitou que os próprios alunos pudessem se comunicar com os 

demais jovens de outras escolas sobre a sua forma de se expressar, mostrando suas experiências e 

conhecendo outras. O fato de levar a conhecimento da sociedade um trabalho construído “à várias 

mãos” os coloca como centro do processo de ensino aprendizagem dando-lhes confiança para atuar 

mais seguro nessa construção de conhecimento. 

O acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido foram realizados mensalmente e 

no último encontro do mês, elaborados relatórios contendo as seguintes informações: número de 

participantes, percentual de freqüências, atividades desenvolvidas e relatos dos envolvidos sobre a 

experiência e participação. Tais relatos foram coletados por meio de rodas de conversa, o mesmo 

aconteceu com as intervenções bimestrais em escolas e comunidade, onde os participantes  

relataram o que acharam da experiência, se teriam vontade de participar mais vezes de atividades 

como estas e se conhecem o IFMT e os projetos que a instituição oferece. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto “Encontros: a dança como instrumento de formação integral” contou com a 

participação de 15 a 30 pessoas. Acreditamos que essa rotatividade e desistência de determinados 

alunos se deu pela extensa carga horária a qual são submetidos diariamente os alunos do IFMT 

campus Barra do Garças. Os jovens participantes tiveram suas vozes ouvidas e respeitadas durante 

todo o processo. As atividades propostas desenvolveram nestes, a capacidade de criar e de expressar 

com autonomia e protagonismo, entendendo as diferentes manifestações culturais e folclóricas, 

respeitando-as. 

 Assim, concluímos que existem inúmeros obstáculos para a construção de aulas e propostas 

curriculares que envolvam a dança, no entanto, com este relato de experiência esperamos contribuir 

para o encorajamento do professor de Educação Física. Entendemos que este tipo de sistematização 

dos trabalhos desenvolvidos em nossa prática pedagógica transformados em artigos ou capítulos de 

livros, é importante pra quem escreve, porque o faz refletir a sua prática, para quem lê, pois o 

motiva e inspira, e principalmente pra área da Educação Física como um todo, pois ajuda a 

legitimar e fortalecer uma Educação Física diferente daquela que valoriza a esportivização sem a 
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devida contextualização histórica, cultural e educacional que está imbuída na prática das diversas 

modalidades esportivas. 

 Ademais, percebemos a dança como um caminho possível na construção de uma Educação 

Física consciente de seu papel na escola, que potencializa a cultura dos jovens participantes, 

levando em consideração as suas realidades e seu conhecimento prévio. A dança possibilita também 

o conhecimento de culturas e realidades outras, que a partir do conhecimento e experimentação 

podem ser respeitadas e conseqüentemente mais valorizadas. 
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Resumo 

Apesar do vasto leque de possibilidades a serem trabalhadas em prol da autonomia, responsabilidade, 
senso crítico e a criatividade nas aulas de Educação Física, certos conteúdos são exaltados na medida 
em que outros são freqüentemente esquecidos. Acreditamos que isso ocorre pela perpetuação de 
modelos antigos que restringem a Educação Física ao ensino de modalidades esportivas, além das 
dificuldades referentes à falta de material e/ou espaço para a prática de atividades outras. Soma-se ainda 
o problema da defasagem na formação docente do professor de Educação Física que muitas vezes nem 
teve contato com certos conteúdos na sua formação. Dessa maneira, este trabalho tem por objetivo 
relatar as experiências e resultados obtidos no projeto de ensino intitulado “Encontros: a dança como 
instrumento de formação humana”. Trata-se de um projeto desenvolvido no IFMT campus Barra do 
Garças com o intuito de promover o desenvolvimento de atividades relacionadas a dança, ritmos e 
expressão corporal. Os encontros foram realizados duas vezes por semana no IFMT campus Barra do 
Garças e contou com a participação de alunos bem como, ex-alunos e servidores, sendo a participação 
aberta à toda comunidade escolar. O projeto contou ainda com uma aluna bolsista que auxiliou durante 
todo o processo de planejamento e execução das atividades, contribuindo ainda na preparação de 
apresentações e avaliação do projeto. Além dos encontros foram promovidas, bimestralmente, 
apresentações com o objetivo de divulgação do trabalho e da marca “IFMT” em escolas e eventos 
diversos na cidade de Barra do Garças e região. As atividades desenvolvidas tiveram o objetivo de 
desenvolver nos participantes a criatividade, auto-estima, disciplina, autoconhecimento e 
desenvolvimento da expressão de emoções, sentimentos e afetos através da dança. Os envolvidos 
cresceram não só no conhecimento da dança como exercício físico, mas também como uma arte 
voltada para a aprendizagem de pessoas críticas, conscientes, autônomas e comunicativas. 

Palavras-chave: Dança; Escola; Educação Física; Autonomia. 
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Resumo 

Este painel integra três produções que se articulam na discussão da Educação Física na Educação 
Infantil a partir da perspectiva cultural da Educação Física. Gestado no âmbito do Grupo de Pesquisas 
em Educação Física Escolar (GPEF) da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, o 
currículo cultural da Educação Física, apoiando-se na teorização pós-crítica, mira a formação de sujeitos 
solidários e comprometidos com a defesa da democracia e da justiça social. Uma proposta inspirada 
nesses campos teóricos e com tais intenções deve atentar e reconhecer as formas como os sujeitos 
significam as práticas corporais e seus representantes, bem como, a própria experiência curricular. 
Nesse sentido, converge com anúncios dos estudos sociais da infância em defesa da agência das 
crianças na produção e reprodução da cultura e dos seus modos de vida. Portanto, não limita a 
experiência dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, público da Educação Infantil, a 
aprendizagem do movimento e ao movimentar-se, e propõe tematizar as práticas corporais como textos 
da cultura e produtos da gestualidade humana. O primeiro texto intitulado “Educação Física cultural na 
Educação Infantil: perspectivas e experiências insurgentes” faz uma discussão teórica, de caráter 
bibliográfico, destacando as características gerais da proposta e apresentando analises de experiências e 
pesquisas com o currículo cultural na Educação Infantil. O segundo texto apresenta uma prática 
consolidada com crianças de 4 a 6 anos em uma escola municipal de São Paulo, onde uma pedagoga e 
um professor de Educação Física atuaram em parceria na tematização do futebol. O terceiro texto 
relata a experiência de uma professora da Educação Infantil agenciada pela lei 10.639/03, a teorização 
curricular pós-critica e pressupostos do currículo cultural na tematização de Jongo com crianças 
pequenas de uma EMEI Paulistana.  

Palavras-chave: Educação Física; Educação Infantil; Currículo Cultural; Futebol; Jongo. 

EDUCAÇÃO FÍSICA CULTURAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PERSPECTIVAS E 

EXPERIÊNCIAS INSURGENTES. 

Leonardo de Carvalho Duarte – UEFS / PPGE-FE-USP 

Maísa Ferreiraii – PPGEF-FEF-UNICAMP 

INTRODUÇÃO 

A Educação Física é uma área do conhecimento e disciplina escolar que historicamente 

esteve ocupada da “educação do físico” e da preparação e adestramento dos corpos. A prática da 

ginástica e dos esportes foram os conteúdos hegemônicos, quiçá exclusivos, das aulas no contexto 

escolar até o final do século XX, quando se iniciou o “movimento renovador” (BRACHT, 1999), 

apresentando questionamentos e alternativas para a prática pedagógica nas escolas. 

Para Bracht (2007) uma importante modificação paradigmática da Educação Física foi a 

adoção da cultura corporal como objeto de estudo. Neira (2011) define cultura corporal como a 

parcela da cultura geral que abrange um amplo cabedal de conhecimentos alusivos às práticas 

corporais, expressão que agrega brincadeiras, danças, lutas, ginásticas e esportes, e também os 

significados que lhes são atribuídos pelos distintos grupos sociais durante a sua criação e recriação. 

Por isso, destaca o desafio de desenvolver currículos multiculturalmente orientados nas escolas. 
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Imbuído dos desafios engendrados pelo contexto “Pós” e “Multi” deste princípio de século, 

e compondo a cena das proposições mais atuais para o ensino da Educação Física na escola, está o 

chamado currículo cultural que, inspirado pela teorização curricular pós-crítica, defende o direito à 

vida digna para todos os sujeitos e à satisfação das suas necessidades vitais, sociais e históricas. 

Essa proposição vem sendo gestada no âmbito do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar 

(GPEF) da Universidade de São Paulo, desde 2004iii, e o acumulo de investigações sobre as 

experiências realizadas permitem teorizar a seu respeito. Nesse sentido, apresentamos uma reflexão 

teórica de caráter bibliográfico (GIL, 2008), realizado com base em estudos anteriormente 

produzidos. 

O CURRÍCULO CULTURAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA. 

O currículo cultural promove entrecruzamentos culturais e a superação de processos 

discriminatórios pela reflexão crítica e multicultural do professor. O que se espera é a 

organização e desenvolvimento de situações em que os alunos sejam convidados a 

refletir sobre a própria cultura corporal, o patrimônio disponível socialmente e a 

bagagem veiculada por outros grupos. (NEIRA, 2011, p. 48) 

Os fundamentos dessa proposta residem na teorização curricular pós-crítica que, a partir de 

meados dos anos 2000, figura como dominante no campo curricular no Brasil. Esse pensamento 

interpela e negocia seu espaço político-acadêmico com a teoria crítica e, por vezes, tem gerado 

“híbridos teóricos”. As teorias curriculares pós-críticas questionam os pressupostos das teorias 

críticas, onde as conexões entre currículo, poder e ideologia ganham maior destaque (LOPES, 

2013). 

Em contraste com as teorias críticas, as teorias pós-críticas não limitam a análise do 

poder ao campo das relações econômicas do capitalismo. Com as teorias pós-críticas, 

o mapa do poder é ampliado para incluir os processos de dominação centrados na raça, 

na etnia, no gênero e na sexualidade (SILVA, 2015, p. 149). 

No bojo das concepções curriculares pós-críticas e exercendo maior influência na proposta 

de Currículo Cultural da Educação Física estão os pressupostos dos Estudos Culturaisiv (NEIRA; 

NUNES, 2006, 2009a, 2009b, NEIRA, 2019). A pedagogia cultural nos dá possibilidade de 

identificar, interpretar e experienciar as diferentes maneiras pelas quais as práticas corporais 

acontecem na sociedade, e ainda, toda a potência cultural apresentada pelos seus representantes. 
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Os Estudos Culturais defendem que o significado de um signo (o elemento básico da 

comunicação) não é uma essência que traz consigo uma identidade que lhe é própria, originária. A 

identidade dá sentido para a representação, que se estabelece em meio às relações de poder. Por não 

ser algo nato, o processo de significação, isto é, a fixação de uma identidade a um signo, depende 

da diferença. Aquilo que é necessário deixar de fora da representação. Dessa luta pelo controle do 

que venha a ser a realidade, decorre processos de exclusão e reconhecimento de sujeitos, grupos e 

práticas culturais. Nesses termos, a cultura passa a ter papel constitutivo em todos os aspectos da 

vida social, pois todas as práticas sociais comunicam um significado. Se a identidade de um signo 

não é fixa, tampouco uma descoberta natural, para os Estudos Culturais não se separam as questões 

do conhecimento das questões políticas, da vontade de verdade que produz o certo e o errado, o 

verdadeiro e o falso, o aceitável e o não aceitável (HALL, 1997).   

Para realizar o planejamento da prática pedagógica a partir desses pressupostos, o primeiro 

passo, assim como descreve Neira e Nunes (2006, 2009b), Nunes (2018), Neira (2019), é o 

mapeamento. É necessário analisar as práticas corporais que rodeiam a escola e o universo das 

crianças, escolher o tema, identificar o conhecimento dos alunos acerca da manifestação corporal 

que será problematizada no período letivo, e, além disso, é importante identificar o que já 

disponibilizam quando chegam à escola (a sua cultura corporal patrimonial). Vale ressaltar que esse 

processo, deve ser articulado ao Projeto Político Pedagógica da escola.  

Considerando que a grande maioria das manifestações das culturas corporais atravessou um 

longo processo de transformação desde seu surgimento (regras, formatos, entre outros), a 

perspectiva cultural da Educação Física, ao se apropriar dessa característica, valorizará, no decorrer 

das aulas, a experimentação dos diversos formatos conhecidos pelos alunos e oferecerá condições 

para mudar as regras, formas de organização, estratégias, locais de práticas, visando à participação 

de todos em diferentes funções, e o aproveitamento dos diversos ambientes da escola, da 

comunidade e de outros locais. Então, conhecer bem a prática corporal que será abordada com os 

alunos, permitirá as escolhas dos objetivos que gerarão problematizações importantes para 

aprendizagem, caracterizando a tematização da prática corporal que será estudada.   

Porém, não basta vivenciar e reconstruir as práticas corporais estudadas ao longo do 

currículo. É fundamental que os alunos ampliem e aprofundem os conhecimentos acerca da 

manifestação focalizada no seu período letivo. Durante esse processo, é provável que aflorem 

posicionamentos, concepções e visões absolutamente distintas acerca de uma dada manifestação da 

cultura corporal. São esses encaminhamentos que darão para os alunos possibilidade de construir 
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novos significados para o objeto de estudo e, com isso perceber os jogos de força que caracterizam 

a cultura e afirmam a diferençav em detrimento da identidade. 

Os encaminhamentos didáticosvi presentes dessa proposta pautam-se em princípios ético-

políticosvii que orientam o processo pedagógico. Ao iniciar a identificação das práticas corporais 

que estão dentro do universo das crianças, é preciso, também, saber usar os dados produzidos pelo 

mapeamento. Uma sala de aula apresenta uma enorme diversidade cultural, e os professores devem 

atingir as inúmeras linguagens presentes dentro das várias formas de comunicação entre os alunos, 

e, além disso, devem reconhecer as práticas corporais que estão no universo dos alunos e distribuir 

essas práticas, da cultura corporal, no currículo de uma forma que atenda as diversidades presentes, 

caracterizando a justiça curricular. Assim, as práticas hegemônicas que estão comumente presentes 

no currículo são descolonizadas (NUNES, 2018). 

Outro princípio do currículo cultural é evitar o daltonismo cultural, o qual irá permitir que 

todos os encaminhamentos sejam realizados por todos, porém de formas diferentes. E mais, as aulas 

devem ser pensadas exatamente como as práticas corporais acontecem para além dos muros 

escolares, sem deletar seus significados culturais, pois é o princípio da ancoragem social dos 

conhecimentos que permite a identificar os saberes que constroem a realidade.  

Neira e Nunes (2009) afirmam que a prática pedagógica da Educação Física, deve ser muito 

mais do que movimentar-se. É preciso identificar, refletir, questionar, experimentar, modificar e 

compreender as práticas corporais. Nunes e Neira (2016) explicam que a prática pedagógica deve 

apresentar tanto a prática das manifestações corporais presentes no universo cultural (nesse caso, no 

universo cultural infantil), como a reflexão crítica acerca das diversas representações culturais, 

oferecendo a cada aluno a oportunidade de se posicionar como produtor de cultura corporal. 

EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FÍSICA 

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (LDB) no. 

9394/96 (BRASIL, 1996), a Educação Infantil ocupa-se do cuidado e da educação de crianças da 

faixa etária de 0 a 5 anos e legalmente constitui a primeira etapa da Educação Básica. Além disso, 

estabelece, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, as orientações e 

normas para o desenvolvimento da Educação Infantil. Somando-se à LDB as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, instituídas através da Resolução CNE/SEB nº 5 de 17 de 

dezembro de 2009 e a recém-aprovada Base Nacional Curricular Comum (BNCC) instituída pela 

Resolução CNE/CP nº2, de 22 de dezembro de 2017, são os principais dispositivos curriculares, que 
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orientam a educação de crianças pequenas, em âmbito nacional. Silva (2008) explica que o 

currículo é o responsável em legitimar as visões particulares do sujeito, da sociedade e da escola.  

Martins (2018) identificou que o lugar da Educação Física na Educação Infantil e permeado 

por tensões. Ao analisar a produção acadêmico-científica da área reconheceu que: 

Grande parte da produção acadêmico-científica aponta para o estabelecimento de uma 

Educação Física na Educação Infantil pautada, ainda, por pressupostos ligados aos 

campos da Psicomotricidade e do Comportamento Motor, pelos quais as práticas 

pedagógicas tendem a ser mais diretivas. As crianças ocupam uma posição de 

passividade na mediação pedagógica com o conhecimento, sendo enxergadas como 

um vir a ser, em que são depositadas expectativas futuras acerca do seu 

desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, bem como de sua participação na 

sociedade quando atingirem a vida adulta. (p. 156) 

O autor (idem) reconheceu que tal constatação diverge das principais concepções presentes 

nos documentos legais (DCNEI e BNCC) que estão ancorados nas contribuições da Sociologia da 

Infância, que concebe as crianças como atores sociais, sujeitos de direitos e produtoras de cultura. 

Para Abramowicz (2011, p.25) “a sociologia da infância alargou as possibilidades teóricas de 

pensar a criança para além de paradigmas teóricos hegemônicos, como a psicologia, por exemplo,”. 

As experiências com o currículo cultural na Educação Infantil caminham nessa perspectiva, por 

isso, passamos a considera-las. 

CURRÍCULO CULTURAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Considerando o limite na dimensão desse texto elegemos os três relatos de experiências 

(MASELLA, 2018; MÜLLER; MULLER, 2018; VIEIRA, 2018) desenvolvidas na Educação 

Infantil e publicadas no livro de relatos mais recentes do GPEF, publicado em 2018 e disponível 

para download gratuito no siteviii do grupo. Uma experiência pedagógica com crianças pequenas, 

realizada por uma das autoras desse texto (FERREIRA, 2018), e duas pesquisas de mestrado que 

tiveram o currículo cultural da Educação Física como objeto de investigação no contexto da 

Educação Infantil. (MACEDO, 2010; SOUZA 2012). Nesses trabalhos destacaremos situações e 

resultados que consideramos apontar para o reconhecimento e valorização da agência das crianças. 

Masella (2018) ao reconhecer que a EMEI onde atuava está localizada entre três importantes 

escolas de samba da região, que algumas crianças e suas famílias frequentam esses espaços, e 

considerar a articulação com o Projeto Político Pedagógico e o Projeto Especial de Ação (PEA) que 
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previa o estudo de práticas promotoras para equidade racial e de gênero, elegeu o samba como tema 

de estudo. Em todo seu registro podemos evidenciar a autoria e agencia das crianças e como as 

propostas da professora consideram e valorizam seus conhecimentos.  

Com base nesse cenário, realizei um mapeamento acerca dos conhecimentos 

referentes a essa prática corporal que circulavam entre as crianças, perguntando a elas 

o que sabiam sobre o samba e em que locais podemos sambar. A primeira criança a 

falar disse: “eu sei sambar”, seguida por muitas outras que disseram: “eu também”. 

Um menino afirmou: “as mulheres só vestem pouca roupa”, fala que foi 

complementada por uma menina que disse: “é verdade, tem uma fantasia mais maior 

pro homem”. Outra menina disse que para sambar “tem que arrumar o cabelo, se 

maquiar... mas a mulher só! Não o homem”, fala que foi contestada por um menino 

que rebateu dizendo que “homem pode maquiar também se quiser”. Em seguida, as 

crianças começaram a nomear diversos instrumentos musicais que faziam parte do 

samba, dentre eles destacaram o pandeiro, o violão, o tambor e o chocalho. Sobre os 

locais em que podemos sambar, apareceram as falas “na escola de samba”, “na rua” 

e “eles tocam no meu prédio”. No final da conversa, uma criança disse: “eu conheço 

a música que fala samba, samba, samba o lelê” e as demais disseram que também 

sabiam e todas elas começaram a cantar vários trechos dessa música, fazendo gestos 

diversos. Em seguida, propus uma vivência a fim de continuar mapeando os 

significados que as crianças atribuíam a essa prática corporal. Para isso, utilizei uma 

playlist do aplicativo Spotify intitulada “Samba de raiz”, uma caixa de som e as 

crianças dançaram durante certo tempo. (p.155-156) 

Müller e Müller (2018) divulgaram a experiência que realizaram na EMEI Jaguaré com a 

tematização das brincadeiras com crianças da Educação Infantil. Logo no início do relato anunciam 

que estão atuando a partir da perspectiva cultural da Educação Física e destacam 

Vale ressaltar que o currículo culturalmente orientado de Educação Física concebe a 

Educação Infantil a partir do viés da sociologia e não da psicologia. Por essa razão, as 

pretensões pautadas em expectativas de aprendizagem, de acordo com a maturação e a 

faixa etária, saem de cena para dar lugar à constituição da cultura construída pelas 

crianças a partir de suas próprias representações, principalmente aquelas que carregam 

de dentro da escola. (p.38-39) 

No relato também identificamos ocasiões que demonstram a consideração e valorização das 

vozes das crianças e a promoção de situações didáticas pela docente com esta intencionalidade.  
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Em seguida, passamos para a vivência prática das brincadeiras. A primeira ação 

prática que a professora realizou com as crianças foi a vivência das brincadeiras que 

estavam na lista elaborada. 

Cada vez que uma – ou mais – brincadeira era realizada, uma criança era convidada 

pela professora a anotar no quadro. 

Nenhuma brincadeira foi desconsiderada. Todas foram incluídas na lista. Quando nos 

deparávamos em alguma brincadeira que ninguém conhecia, a criança que havia dado 

a ideia era convidada a explicar, como foi no caso da “brincadeira do Carimbó”. 

Giulia: Então, a brincadeira do Carimbó é assim, você dá um papel para todo mundo e 

tem que contar para ver. O Carimbó não pode ter papel. Pode ser lápis, canetinha, 

tinta. Se o Carimbó riscar o seu papel com a caneta preta, você tem que procurar todas 

as tintas de novo e colocar no seu papel. Tem que ter todas as cores. Ou pelo menos 

bastante. (MÜLLER; MÜLLER, 2018, p. 42, 43, 44) 

Vieira (2018) também vivenciou uma experiência com crianças do jardim I e II em uma 

instituição de Educação infantil da cidade de São Paulo. Agenciado pelas representações das 

crianças sobre as princesas e os heróis o professor elegeu as brincadeiras como tema e organizou 

situações didáticas com objetivo de problematizar e desconstruir preconceitos. Seu relato também 

evidência a autoria das crianças e a complexidade dos processos de significação que elas 

participam. Bem com, nos permite reconhecer o uso de referenciais contra hegemônicos nas 

reflexões sobre a prática pedagógica na Educação Infantil.  

Crianças:  

As pessoas podem ser quem elas quiserem... 

Homens podem ser princesa, não é só no carnaval... 

E podem usar as roupas que quiserem... 

As crianças começaram a falar sobre as provocações lançadas, indiretamente para as 

crianças e diretamente para o professor, estávamos discutindo padrão de corpo e as 

imposições normativas que regulam nossos corpos. Estávamos utilizando Foucault 

(2009) e Butler (2016) para nos ajudar na desconstrução discursiva e na fuga do 

binário e de corpos marginalizados. (p. 35-36) 

Ferreira (2018) ao tematizar tênis, ancorada nos Estudos Culturais, com turmas da Educação 

Infantil, percebeu que quando as crianças produziram registros da sua prática, houve 

transformações nos discursos das crianças a respeito dos significados que anunciaram inicialmente 
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a respeito do tênis enquanto representação. Durante as aulas ela identificou que o tênis surgiu como 

uma prática corporal impossível de ser praticada na escola e pelas crianças, e terminou como uma 

prática ressignificada, traduzida pelas crianças de forma a torná-la possível de ser realizada por elas, 

ao seu modo, usando vestimentas de tênis, com rede, raquete, bolinha, quadra com as linhas, 

acompanhado de muitas palmas da plateia. A professora afirma que ao ampliar e aprofundar os 

saberes, as crianças percebem que existem outras maneiras de pensar o mesmo tema. Inseri-las em 

contato com as diversas representações do mundo, colocá-las como produtoras de representações é 

apresentar diversas formas de afirmar a vida. Entrar dentro de conflitos possibilita a construção 

coletiva de novas formas de se jogar o tênis, e talvez quem sabe se perceberem dentro de um jogo 

do poder cultural. 

Além das experiências relatadas por professores e professoras duas pesquisas de mestrado já 

tiveram o currículo cultural da Educação Física como objeto de investigação no contexto da 

Educação Infantil. Macedo (2010) investigou uma experiência inspirada nos pressupostos teóricos 

dos estudos culturais no contexto da Educação Infantil e concluiu que “a Educação Física ancorada 

em uma perspectiva cultural pode contribuir para que o currículo da Educação Infantil potencialize 

as vozes das crianças, ampliando as oportunidades de estabelecer relações sociais mais 

democráticas” (MACEDO, 2010, p. 06).  

Souza (2012) desenvolveu uma experiência pedagógica inspirada nos pressupostos teóricos 

do multiculturalismo crítico no contexto da Educação Infantil e concluiu que “ações didáticas que 

abordaram a cultura corporal contribuíram na constituição de identidades democráticas” (SOUZA, 

2012, p.66). Além disso, defendeu a pedagogia multicultural crítica como uma alternativa para a 

formação escolar e necessidade para a formação docente, ressaltando a importância da permanente 

discussão a cerca do currículo e da escolarização das crianças a partir de uma pedagogia que 

vislumbre uma sociedade mais democrática e melhores condições de vida para todos. 

Consideramos que as experiências e os resultados de pesquisas que se dedicaram/dedicam a 

pensar/vivenciar uma Educação Física culturalmente orientada na Educação Infantil, e acima 

mencionados, dialoga com os pressupostos da Sociologia da Infância presente nos documentos 

legais atuais. Mas também ampliam os referenciais teóricos para pensar a infância, as crianças, a 

Educação Infantil, a Educação Física e as práticas pedagógicas. Nos diferentes trechos destacados 

podemos identificar que os professores que atuaram na perspectiva cultural reconheceram o 

patrimônio cultural corporal das crianças, escutaram as suas vozes e valorizaram sua agência na 

produção e reprodução de significados que constituem as práticas corporais.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para Nunes (2018) as concepções de currículo, aprendizagem e plano de ensino na 

perspectiva cultural da Educação Física devem dialogar com a concepção de criança como agentes 

participantes da cultura. No dia-a-dia com as crianças e ao falarmos delas, somos movidos por uma 

compreensão da infância como dependência, essa perspectiva do adulto governar a criança está 

sendo naturalizada e deixa pouco espaço para pensa-las de outra forma, e também de questionar os 

processos que vieram a produzi-las desse modo (BUJES, 2001).  

Entender a cultura como um campo de batalhas em que os grupos lutam frequentemente 

pelos seus significados (HALL, 1997) possibilita a potencialização dos sujeitos infantis. Pois ao 

considerar a criança um sujeito cultural (BUJES, 2001), elas também lutam pelos seus próprios 

significados. Possibilitar a compreensão dos aspectos que as regulam e as governam é permitir que 

elas construam outras formas de ver-se e narrar-se. 

Com o aporte da teorização curricular pós-críticas podemos compreender a Educação Física 

como espaço para “vivência”, “análise”, “aprofundamento” e “ampliação” dos saberes alusivos às 

práticas corporais, (brincadeiras, ginástica, lutas, danças e esportes), dentre eles os significados que 

lhes são atribuídos durante a sua criação e recriação, pelos distintos grupos sociais, incluídos aqui 

os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenasix, público da Educação Infantil. Nesse 

sentido, acreditamos que as experiências com o currículo cultural na Educação Infantil, dialogam 

com os anúncios dos estudos sociais da infância em defesa da agência das crianças na produção e 

reprodução da cultura e dos seus modos de vida. 
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Resumo 

A Educação Física cultural, também chamada de currículo cultural, culturalmente orientado ou pós-
crítico é uma proposta curricular recente, que nasceu nos primeiros anos do século XXI, em conexão 
com os desafios da contemporaneidade, entre eles as questões das diferenças, da inclusão e, sobretudo, 
da necessidade concreta de formar sujeitos históricos sensíveis à desigualdade que marca a sociedade 
brasileira e comprometidos com o estabelecimento de relações sociais verdadeiramente democráticas. 
Por isso, propõe as aulas de Educação Física Escolar como espaço para “vivência”, “análise”, 
“aprofundamento” e “ampliação” dos saberes alusivos às práticas corporais (brincadeiras, danças, lutas, 
ginasticas e esportes) e os significados que lhes são atribuídos durante a sua criação e recriação, pelos 
distintos grupos sociais, incluídos os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, público da Educação 
Infantil. A produção acadêmico-científica aponta que a Educação Física na Educação Infantil ainda está 
pautada por pressupostos da Psicomotricidade e do Comportamento Motor, resultando em práticas, 
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predominantemente, diretivas que põem as crianças em posição de passividade, sendo enxergadas 
como um vir a ser (MARTINS, 2018). Como contraponto e alternativa apresentamos, a partir de uma 
reflexão teórica de caráter bibliográfico, experiências pedagógicas e pesquisas realizadas com o currículo 
cultural da Educação Física na Educação Infantil, que reconhecem o patrimônio cultural corporal das 
crianças, escutam as suas vozes e valorizam sua agência na produção e reprodução de significados que 
constituem as práticas corporais. Portanto, acreditamos se aproximar das concepções de criança e 
infância presentes nos documentos legais atuais (DCNEI e BNCC) que são referenciados nos estudos 
sociais da infância, e compreendem as crianças como sujeitos de direitos, atores sociais e agentes na 
produção e reprodução da cultura e dos seus modos de vida. 

Palavras-chaves: Educação Física; Educação Infantil; Infância; Currículo Cultural. 

GOOOLLLAAAÇÇOOOOO! TEMATIZANDO O FUTEBOL NA EDUCAÇÃO INFANTIL A 

PARTIR DA PERSPECTIVA CULTURAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Marina Basques Masella – EMEI NELSON MANDELA 

PRELEÇÃO 

A tematização do futebol foi desenvolvida entre agosto e dezembro de 2018 no Grupo 

Saturno, que era composto por 29 crianças de 4, 5 e 6 anos, da Escola Municipal de Educação 

Infantil Nelson Mandela. Localizada no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, a escola foi 

inaugurada em 1955, em 2016 recebeu a denominação atual por solicitação da comunidade, a partir 

de 2017 adotou agrupamentos multietários e em 2018 aderiu ao programa de educação integral da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – SME/SP. 

As motivações para a tematização foram o reconhecimento do patrimônio corporal cultural 

da comunidade e a articulação com o projeto pedagógico da escola. Algumas crianças sempre 

brincavam de futebol nos horários de parque, vários objetos se tornavam bolas nos pés das crianças, 

muitas delas usavam camisas de times e falavam sobre o esporte na escola, contudo esses 

movimentos eram exclusivos dos meninos. Além disso, em 2018 ocorreu a Copa do Mundo de 

futebol, e alguns dias de jogos da seleção brasileira não houve suspensão de aulas e as partidas 

foram assistidas na escola, em momentos coletivos e festivos com todas as turmas reunidas em 

frente ao telão, esses acontecimentos também mobilizaram bastante as crianças em torno do tema. E 

mais, 2018 ainda foi o ano do centenário de Nelson Mandela, patrono da escola, e o projeto didático 

previa estudo sobre a vida de Mandela, que foi um líder político importante na África do Sul, e 

acreditava que o esporte tem o poder de mudar o mundo, o poder de inspirar e de unir um povo de 

uma forma difícil de conseguir de outra maneirax por isso, apostou nos esportes, especialmente, no 

rugby e no futebol, como estratégia para unir o povo e combater os efeitos do apartheid. 
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A tematização se desenvolveu no momento destinado a cultura corporal, previsto na linha do 

tempo/rotina do grupo e foi conduzida pela professora do grupo com a colaboração de um professor 

de Educação Físicaxi. Tivemos como referência os campos teóricos, princípios ético-políticos e 

procedimentos didáticos que caracterizam a perspectiva cultural da Educação Física segundo Neira 

e Nunes (2009); Neira (2014; 2018). Traçamos como objetivos iniciais vivenciar o futebol, ampliar 

e aprofundar conhecimentos sobre essa prática corporal e ficamos atentos aos acontecimentos, 

encontros, falas, silêncios e gestualidades das crianças que também produziram outras intenções, 

discussões e possibilidades. 

INÍCIO DE PARTIDA 

A primeira atividade proposta foi uma roda de conversa onde a professora anunciou que a 

tematização seria sobre o futebol. A partir daí... 

Aisha - “mas no futebol não tem nada diferente”.  

Allan - “tem sim”.  

Várias crianças falam juntas - “tem o gol”, “tem pênalti”, “tem Juiz”, “tem falta”. 

Prô - O que aconteceu no nosso planeta esse ano? 

Silêncio 

Prô - Qual foi o campeonato de futebol que aconteceu antes das férias? 

Lucas - “campeonato brasileiro”. 

Várias crianças - “copa do mundo”!  

Prô - e o que é a copa do mundo?  

Bia - “a copa do mundo representa o nosso país”. 

Paula – “quem ganha a copa do mundo ganha um troféu”. 

Prô - e quem ganhou a copa do mundo? 

Várias crianças – “a França”!  

Prô - e vocês conhecem alguma coisa da França? 

Varias crianças - “tem uma torre”, “a Ladybug já foi na França”, “fala francês”. 

Prô - vocês conhecem alguns jogadores da França? 

Lucas - “Alaoui”. 
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Allan - “Mbappé é camisa 10”.  

Prô - como eram os jogadores da França?  

Aisha - “eles eram pretos”. 

Isabelly - “eles eram brancos e negros”. 

Aisha - “tinha um “negão” de barba”. 

Pro EF - A pró Marina disse que vocês assistiram jogos da copa aqui na escola? 

Várias crianças - “sim”! 

Pro EF - E pra quem vocês torceram? 

Varias crianças - “Brasil, Brasil, Brasil”! 

Pro EF - porque vocês torceram pelo Brasil? 

Crianças - “porque é nosso time”, “nosso país”. 

Pro EF - então vocês torceram pelo Brasil por que são Brasileiros? 

Crianças - “sim”! 

Pro EF - todo mundo nessa turma nasceu no Brasil? 

Crianças - “sim”! 

Criança - “prô o Yheyson nasceu no Brasil?”. 

Prô - Yheyson, você lembra o nome do país que você nasceu? 

Yheison - “Abraão e Angélica”. 

Prô - Esse é o nome dos pais do Yheyson, eles não nasceram no Brasil eles nasceram 

na Bolívia. 

Criança - “é boliviano”! 

Pro EF - então agora que o Yheyson tá aqui, quando ele crescer ele vai poder jogar no 

Brasil e na Bolívia. O que vocês acham? 

Prô - O Yheyson pode jogar no time do Brasil ou da Bolívia? 

Crianças - “na Bolívia”, 

Criança - “nos dois”, 

Criança - “em qual ele quiser”. 

Pro EF - será que todos os jogadores da seleção brasileira nasceram no Brasil? 
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Crianças - “sim”! 

Pro EF - e da França, será que todos nasceram na França? 

Crianças - “sim”! 

Pro EF - como a gente pode saber isso? 

Criança - “pode ver no Google”. 

Prô - então a gente pode fazer uma pesquisa.  

Pro EF - Vamos aprender futebol com a França porque eles são os melhores. 

Bia - “não o Brasil é melhor”. 

Prô – “eu acho que pode aprender com os dois”. 

No encontro seguinte dividimos a turma para fazer as pesquisas, um grupo saiu da sala para 

usar computadores e acessar a internet e o outro ficou na sala acessando jornais e revistas. As 

pesquisas extrapolaram informações sobre a nacionalidade dos jogadores brasileiros e franceses, 

especialmente, no contato com os jornais e revistas. As crianças foram incentivadas a identificar 

elementos do futebol e enquanto manipulavam os materiais identificaram jogadores (Neymar, 

Mbapê, Pelé...), o juiz, os times (Corinthians, Brasil, França, Palmeiras...), a torcida, o gol, 

mostravam e falavam para os colegas e para o professor. (ver fotos 1, 2 e 3). 

Depois das pesquisas selecionamos um texto da revista Placar que destacava e celebrava a 

diversidade étnico-racial da equipe francesa como um dos pontos fortes para a conquista da taça e 

mencionava como um dos aspectos positivos dos processos migratórios. No período estavam em 

evidência os movimentos contrários e discursos radicais propondo construção de muros e outras 

medidas para conter a imigração. No Brasil notícias diárias sobre a entrada de venezuelanos pela 

fronteira, as dificuldades e conflitos em Pacaraima/RR. Conversamos com as crianças sobre esses 

movimentos migratórios, e mais uma vez o Yheison e sua família foram considerados em nossa 

conversa como um exemplo dessa realidade. (ver fotos 4,5 e 6) 

A próxima atividade foi uma vivência do futebol na quadra da escola, a professora falou 

com as crianças que fariam o jogo na quadra e perguntou como elas iam se organizar. Animadas 

com a proposta as crianças disseram que era só dividir os times e jogar. Ao chegarem à quadra logo 

pegaram a bola e iniciaram o jogo. Corre, puxa, cai, todo mundo em cima da bola, cai, levanta, 

chora, reclama, chuta, grita, empurra, chuta novamente, correria atrás da bola... Muitas coisas 

aconteceram. Depois da vivência uma roda de conversa onde as crianças falaram sobre as coisas 

que aconteceram, a professora anotou e fez questões produzindo um registro coletivo. (ver foto 7).  
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Programamos para os momentos seguintes a assistência de trechos de jogos de futebol 

profissional masculino e feminino e durante a exibição dos trechos desafiamos as crianças a 

prestarem atenção no que acontecia e conversamos sobre elementos do jogo, especialmente, sobre 

as regras na medida em que aconteciam nos jogos em assistência, por exemplo, as faltas, a barreira, 

o pênalti, lateral, tiro de meta, escanteio. Também fizemos outro momento de conversa sobre as 

regras básicas, antes da segunda vivência de jogo utilizando um tabuleiro de jogo de botão. (ver 

fotos 8 e 9) 

Antes de iniciar a segunda vivência do jogo... 

Sophia - “antes de jogar precisamos do aquecimento”. 

Crianças imitam os movimentos da Sophia. 

Allan – “os jogadores fazem assim oh”! 

Crianças imitam o Allan. 

Pro EF – para que serve o aquecimento? 

Criança – “para não ficar cansado”. 

Criança – “para não se machucar”. 

Criança – “para jogar mais tempo”. 

Pro EF – Da outra vez que jogamos não fizemos aquecimento. Vocês ficaram 

cansados?  

Crianças – “Não”. 

Paula – “Um pouco”. 

Criança – “Eu também, um pouco”. 

Pro EF – Aqui na escola precisa de aquecimento ou só os jogadores profissionais?  

Crianças – “Só os profissionais”. 

Paula – “todas as pessoas precisam fazer aquecimento”. 

Pro EF – Vocês concordam com a Paula? Quem concorda levanta o braço. 

Crianças erguem os braços. 

Pro EF - quem não concorda levanta o braço. 

Crianças erguem os braços. 
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Allan discordou da Paula, mas na hora de explicar porque falou que era importante fazer o 

aquecimento.  

Pro EF – parte do grupo acha importante e parte do grupo não acha importante, e 

agora? Vamos investigar mais sobre isso? 

Pro – Acho que sim, podemos investigar mais sobre isso depois. 

Na hora do jogo, as atividades anteriores pareceram não ter surtido nenhum efeito para a 

maioria das crianças, mais uma vez: correria atrás da bola, chute, empurra-empurra, choro, 

reclamação, gol, mão, vale, não vale. Na conversa final, as crianças reivindicaram a presença do 

juiz e reclamaram dos colegas que batem e não tocam a bola para ninguém. Escolhemos alguns 

vídeos de animaçãoxii para os momentos seguintes, onde os personagens vivem situações parecidas 

com as que as crianças vivenciaram, especialmente, as questões de coletividade e “fome de bola”.   

No dia seguinte na roda inicial as meninas do grupo iniciaram manifestações contrárias ao 

futebol, uma criança falou “futebol não” e foi seguida por outras meninas do grupo, mas logo o coro 

foi abafado pelos meninos que falaram “futebol sim”. Como a professora do grupo não estava 

presente nesse dia, combinamos com as crianças de conversar no próximo dia se era o momento de 

terminar o futebol, mas garantimos a realização da atividade prevista que era a assistência dos 

vídeos.  

Surpresos com a reação das meninas, que até então participavam e demostravam interesse 

nas atividades, decidimos propor uma atividade que articulava mais a tematização do futebol com o 

projeto de estudo sobre a vida de Nelson Mandela, por considerar que as crianças estavam bem 

envolvidas na investigação da biografia e na produção do livro sobre ele, que representa uma figura 

de afeto para toda a comunidade. Programamos a visualização de imagens projetadas em 

PowerPoint onde Mandela aparecia em contextos e com pessoas ligadas ao futebol e conversamos 

com as crianças sobre a relação dele com os esportes e com o futebol. (ver foto 10) 

Também realizamos com as crianças, em diferentes momentos da tematização, atividades 

onde visualizamos, vivenciamos e conversamos sobre diferentes tipos de futebol, das diferentes 

formas de participação no futebol e das diferentes pessoas que participam dessa prática corporal. 

Fizemos leituras de imagens e vídeos onde essa diversidade de tipos e sujeitos estava evidente. (ver 

fotos 11, 12, 13, 14, 15 e 16). 

Destacamos a participação de pessoas com deficiência e pensamos com as crianças como a 

Giovanna, uma criança com deficiência múltipla e usuária de cadeira de rodas, poderia participar do 
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nosso futebol. No inicio as crianças chegaram a dizer que não era possível ela jogar, depois se 

lembraram de um dos vídeos que assistimos onde tinham pessoas em cadeiras de roda jogando e 

propuseram ajudar a Giovanna empurrando a cadeira e fazendo uma proteção para colocar na 

cadeira. (ver fotos 17 e 18) 

Também propusemos para as crianças conversar com uma pessoa que trabalha com futebol, 

eles gostaram da ideia e sugeriram o Neymar e a Marta, mas nós convidamos a Aline, professora de 

Educação Física e árbitra de futsal do quadro oficial da FIFA. No dia que Aline foi à escola 

organizamos um primeiro momento de conversa, onde as crianças puderam fazer perguntas sobre o 

trabalho dela como árbitra e também sobre as regras. Além disso, as crianças pediram para Aline 

apitar o jogo. Antes elencamos com as crianças algumas perguntas que elas gostariam de fazer e 

elas sugeriram: “existe cartão verde? O que ele faz? Carrinho é falta?”. Nós sugerimos perguntar 

se existem mais juízes = árbitros homens ou mulheres, o Pedro com feição bem brava disse “na 

televisão que eu vejo futebol só tem juízes homens e homens jogando”. Concordamos com ele e a 

prô disse: “porque será que é assim? Será que a gente pode perguntar isso também para Aline?" As 

crianças concordaram que sim e esse também foi um assunto em nossa conversa com a Aline. (ver 

fotos 19, 20, 21) 

Decidimos com as crianças finalizar a tematização com um jogo convidando colegas de 

outras turmas e alguns adultos, funcionários e professoras para participar. As crianças decidiram 

que nesse dia deveria ter equipe de arbitragem, equipe médica, banco de reservas, técnico e 

torcidas. As crianças escolheram quais papéis queriam desempenhar e trocaram de funções durante 

a partida. (ver fotos 22 e 23) 

CONCLUSÕES 

Estudar o futebol e outras práticas corporais na perspectiva do currículo cultural da 

Educação Física implica oportunizar que os sujeitos possam “analisar”, “ampliar” e “aprofundar” o 

conhecimento por meio do diálogo entre as múltiplas lógicas que permeiam os diferentes grupos 

sociais, e que veiculam seus significados por meio da cultura corporal. (NEIRA; GRAMORELLI, 

2017) A cultura corporal é aqui entendida como um campo de luta pelo controle do significado, 

expressa na intencionalidade comunicativa da gestualidade humana (NEIRA; NUNES 2009). Ou 

seja, cultura corporal é a parcela da cultura geral que abrange um amplo cabedal de conhecimentos 

alusivos às práticas corporais (brincadeiras, ginástica, lutas, danças e esportes), dentre eles os 
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significados que lhes são atribuídos pelos distintos grupos sociais durante a sua criação e recriação 

(NEIRA, 2011). 

Consideramos que ao longo da tematização conseguimos vivenciar o futebol de muitas 

maneiras, e assim ampliamos e aprofundamos os conhecimentos sobre essa prática corporal. Dos 

encontros emergiram muitas questões, entre elas, as de gênero e de deficiência se destacaram. 

Ressignificamos a prática corporal, principalmente os modos de jogar, considerando a participação 

de todas as pessoas. Os registros nos permitem socializar a experiência e fabular sobre 

acontecimentos que reconfiguraram, ainda que temporariamente, o cotidiano escolar e nossas 

experiências, e também nos permitem avaliar essa experiência como um GOOOLLLAAAÇÇOOO! 
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ANEXOS1 

 
Fotos 1, 2 e 3. Pesquisas em internet, jornais e revistas. 

 

    

 
Fotos 4, 5 e 6. Roda de leitura e conversa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Fotos das atividades – todas as fotos foram produzidas pelos autores do texto e fazem parte do acervo pessoal dos 
mesmos e também do acervo da unidade escolar. 
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Foto 7. Registro de roda de conversa 

 
 

Fotos 8 e 9. Assistência de trechos de jogos e conversa sobre regras com tabuleiro 

 
 

Foto 10. Visualização e leitura de imagens na sala de multimídia. 
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Foto 11. Futebol no videogame 

 
 

Foto 12. Golzinho no gramado 

 
 

Foto 13. Futsal 

 
Foto 14. Pebolim 
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Foto 15. Futebol de Botão 

 
 

Foto 16. Futebol com bolinha 

 
 

Fotos 17 e 18. Produção da proteção e vivência do Futebol com a cadeira de rodas 

   
 

Fotos 19, 20, 21. Visita da professora e árbitra Aline. 
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Fotos 22 e 23. Vivência final 

 

 

Resumo 

Neste relato de prática apresentamos uma tematização do futebol que se desenvolveu entre agosto e 
dezembro de 2018 no Grupo Saturno, composto por 29 crianças de 4, 5 e 6 anos da Escola Municipal de 
Educação Infantil Nelson Mandela, localizada no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. As 
motivações para a tematização foram o reconhecimento do patrimônio corporal cultural da comunidade e a 
articulação com o projeto pedagógico da escola. Os objetivos foram vivenciar o futebol, ampliar e aprofundar 
conhecimentos sobre essa prática corporal e problematizar os modos de jogar das crianças. A 
tematização se desenvolveu no momento destinado a cultura corporal, previsto na linha do tempo do 
grupo, em média 45 minutos uma vez por semana, e foram conduzidas pela professora regente 
(pedagoga), em parceria com um professor de Educação Física, e teve como referência a perspectiva 
cultural da Educação Física. Durante a tematização realizamos diversas atividades de ensino, entre elas: 
rodas de conversa, vivências corporais, assistência de vídeos, produção de registros escritos e desenhos, 
pesquisas em internet, jornais e revistas, entrevista, leituras de textos e imagens, etc. Foram 
problematizadas questões de gênero e deficiências e as crianças acessaram diferentes conhecimentos 
relacionados e prática corporal (futebol, futsal, golzinho, bobinho, embaixadinha, pebolim, futebol de 
botão, futebol de videogame, futebol de 5, futebol de 7, Power soccer, e outros) e resignificaram 
representações, principalmente, quanto aos modos de jogar e a participação de todas as pessoas. Os 
registros (áudio, vídeos, fotografias, desenhos, painel, textos e anotações) e a avaliação permitiram 
socializar a experiência e fabular sobre acontecimentos que reconfiguraram temporariamente o 
cotidiano escolar.  

Palavras-chave: Futebol; Educação Física; Educação Infantil; Currículo Cultural; 
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“JONGO: UMA RODA PELA IGUALDADE” TEMATIZANDO O JONGO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Carolina Gitahy Hamburger – EMEI NELSON MANDELA 

INTRODUÇÃO 

A tematização do Jongo foi desenvolvida entre fevereiro e agosto de 2019 no Grupo 

Clementina de Jesus, que era composto por 30 crianças de 4 e 5 anos, da Escola Municipal de 

Educação Infantil Nelson Mandela. Localizada no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, a 

escola foi inaugurada em 1955, em 2016 recebeu a denominação atual por solicitação da 

comunidade depois de ter sofrido um ataque racista por conceber um projeto político pedagógico 

baseado na lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-

brasileira nas escolas. 

A escola desenvolve o trabalho com a lei desde 2011 e entende que o Brasil padece de um 

racismo estrutural que afeta as pessoas de diversas formas desde a primeira infância. Tanto na mídia 

como nas escolas, a maneira como as figuras negras e os elementos de suas culturas são 

apresentados e representados pode determinar com que aspectos as crianças vão construir suas 

identidades e referências. A história do Brasil, tal como narrada até os dias de hoje, apagou traços 

fundamentais da luta das pessoas negras e suas contribuições para formação das áreas cultural, 

social, econômica e política nacional. Acreditamos ser dever da escola recontar essa história e 

garantir representatividade valorizando a negritude e desconstruindo estereótipos.  

Considerando que a valorização da cultura brasileira de matriz africana é urgente em uma 

sociedade que, apesar de majoritariamente negra, discrimina, marginaliza e até criminaliza suas 

práticas, as motivações para a tematização do Jongo foram o reconhecimento do patrimônio 

corporal cultural brasileiro de matriz africana e a articulação com o projeto pedagógico da escola. 

Além disso, corroboraram para as escolhas do tema e a condução do estudo as exigências da lei 

10.639/03 e a influência da perspectiva cultural da Educação Física (NEIRA; NUNES, 2009; 

NEIRA, 2018).     

Todos os anos, o grupo de professoras e a gestão escolhem um tema para o projeto didático 

a ser desenvolvido pelas turmas. Em 2019, cada turma foi batizada com o nome de uma mulher 

negra importante para história e cultura do Brasil e o início do projeto se deu pelo estudo da vida de 

cada uma delas. O Grupo Clementina de Jesus, em seu percurso de pesquisa, descobriu que ela tem 

uma forte relação com o Jongo. A partir de então, escolhemos tematizar essa prática, especialmente, 
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no momento destinado a cultura corporal previsto na linha do tempo/rotina do grupo (45 minutos 

semanais). 

TEMATIZAÇÃO 

O disparador para o início da pesquisa sobre a Clementina de Jesus foi um presente enviado 

para as crianças da turma. Era um lenço, tal qual Clementina usava na cabeça, e um tambor 

acompanhados do escrito “Rainha Quelé”. Depois de levantar hipóteses acerca do significado 

desses presentes e de quem seria “Rainha Quelé”, fizemos uma pesquisa na internet e descobrimos 

que se trata de um apelido carinhoso atribuído a Clementina de Jesus. Nesse mesmo dia, tomamos 

conhecimento da música intitulada “Rainha Quelé”, de Dona Ivone Lara.  

No decorrer da semana, depois de escuta-la diversas vezes, paramos para analisar sua letra 

com o apoio de um cartaz (ver foto 01) e destaquei uma estrofe que diz: “Vejo a lua prateada, no 

terreiro de jongueiro, escutando a sua voz, praguejando o cativeiro”. Então questionei: “Alguém 

tem alguma ideia do que seja terreiro de jongueiro?”. Algumas respostas foram: “Eu acho que 

terreiro é onde as pessoas vive e fica tomando ar e fica brincando o dia inteiro”, “Eu acho que é 

casa”. Em seguida perguntei: “O que vocês acham que é Jongo, de jongueiro?”. Uma criança 

respondeu: “Jongo é tipo uma ginga. Tipo, ano passado eu aprendi com a prô Alice que é ginga. Eu 

acho que naquela época eles gingavam.” Essa criança estabeleceu uma relação entre as palavras 

Jongo e ginga porque havia participado de vivências de capoeira no ano anterior.  

Ao constatar que ninguém sabia ao certo o que era Jongo, perguntei o que poderíamos fazer 

para descobrir. As crianças que já estavam na escola no ano anterior e, portanto, já tinham 

familiaridade com a ação investigativa, disseram: “Temos que pesquisar!”. Sugeriram algumas 

formas de pesquisa: na internet, na sala de leitura, perguntando para as pessoas, entre outras. 

Decidimos fazer entrevistas, primeiro na escola (ver fotos 02 e 03) e depois no entorno do bairro 

(ver fotos 04 e 05). A pergunta formulada pelas crianças foi: “Você sabe o que é o Jongo? E 

jongueiro?”. 

Na escola, as respostas das pessoas que sabiam o que era o Jongo variaram entre: é uma 

dança, é uma dança de origem africana e é uma dança muito antiga. Na semana seguinte, fizemos a 

mesma pergunta para pessoas que transitavam no entorno da escola. Nenhuma das pessoas 

entrevistadas sabia o que era o Jongo. Nesse dia, uma criança falou: “Prô, a gente precisa contar 

pra todo mundo que é uma dança”. Respondi que realmente precisávamos contar para as pessoas 

sobre o Jongo, mas que antes era necessário sabermos mais sobre ele. 
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Dando continuidade à nossa investigação, propus uma pesquisa na internet. (ver foto 06) 

Fomos até a sala das professoras onde havia quatro computadores disponíveis. As crianças se 

revezaram em duplas e foram convidadas a digitar a palavra JONGO no campo de busca de 

imagens no Google. Quando apareciam as imagens, imediatamente as crianças identificaram: “É 

uma dança! Ô, prô, Jongo é uma dança!”. Conforme apreciavam as imagens, eu as provocava com 

perguntas do tipo: o que vocês estão vendo nessa imagem? O que mais chamou sua atenção nessa? 

Você já viu isso em algum lugar? Etc.      

De volta à sala, perguntei para o grupo o que haviam descoberto durante a pesquisa na 

internet.  

“Eu vi um monte de mulher dançando de vestido e saia”. 

“Eu vi na pesquisa do computador, aí eu vi uma criança dançando com um vestido e 

um tambor.” 

“Eu vi pessoas dançando em volta de uma fogueira” 

“Eu vi todo mundo fazendo música” 

“Eu vi com a Isabelly que a gente viu duas fotos, uma era colorida e a outra meio 

branca, aí era uma roda. Circular, circular.” 

“Eu vi que tava descalça” 

No encontro seguinte, mostrei imagens impressas selecionadas na pesquisa no Google. As 

crianças logo reconheceram as imagens e voltaram a apreciá-las. “Eu acho que esse tamborzinho 

aqui é da Rainha Quelé”, disse uma criança relacionando o tambor da roda de Jongo ao presente 

que haviam ganhado sobre a Clementina de Jesus. “Prô, por que eles tão dançando no meio? 

Prô!!! Eu tava certa, o Jongo é a capoeira!” concluiu a mesma criança que havia associado Jongo a 

ginga.  

Propus que as crianças fizessem uma pintura inspirada no que tinham de referência sobre o 

Jongo até agora. Em suas produções, as crianças puderam retratar suas impressões sobre os 

elementos relacionados ao Jongo. Apareceram rodas, fogueiras, pessoas de saia, tambores. O passo 

seguinte da nossa investigação foi assistir a um vídeo de uma roda de Jongo. Durante uma conversa 

sobre o que haviam assistido as crianças compartilharam: 

“Eu vi gente dançando. É tipo o samba! Porque é uma dança muito antiga”. 

“Eu vi pessoas tocando o tambor” 

“Eu vi um homem e uma mulher dançando no meio da roda” 
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“Eu vi pessoas dançando com antiga de um tempo atrás. Girando, girando.” 

“Eu vi que eles dançavam assim ó:” 

O que era apenas imagens estáticas ganhou som e movimento. A partir dessa experiência, as 

crianças começaram a levar para o corpo as novas referências apresentadas na pesquisa associando-

as com seus repertórios pessoais. 

No encontro seguinte, na quadra, disponibilizei para as crianças os elementos do Jongo que 

haviam sido observados durante os momentos da pesquisa: saias de chita, tambores, fogueira (que 

construímos com galhos e papéis crepom) (ver fotos 07 e 08). Propus que experimentassem esses 

elementos ao som de músicas de Jongo. A saia ganhou destaque. Todas as crianças quiseram vestir, 

dançar e girar para vê-la rodar. Durante essa vivência, uma criança disse: “Prô, parece o pagode! 

Minha mãe adora pagode. Pagode é tipo samba”.  

Na semana seguinte, repetimos a vivência. Combinamos de dançar em roda no começo 

experimentando a maneira como havíamos observados no vídeo e nas fotos.  Em seguida, as 

crianças foram convidadas mais uma vez a registrar o que haviam vivido. Para isso, foram 

disponibilizados materiais de desenho, retalhos de chitas e galhos (ver foto 09).  

Após as pesquisas e vivências iniciais, em roda, lancei a pergunta: o que nós aprendemos 

até agora sobre o Jongo? As crianças listaram mais uma vez tudo o que já sabiam. No meio as 

falas, uma criança disse: “A gente acha que é uma dança africana, mas a gente quer ter certeza”. 

Dando ouvidos a essa fala, senti que era hora de aprofundar e ampliarxiii os conhecimentos sobre o 

Jongo e as características dessa prática corporal.  

Para isso, contei com o conteúdo de uma matéria da revista Ciências Hoje intitulada “Jongo, 

avô do samba”. Preparei cartões com as informações e imagens principais trazidas na revista. 

Dispus no centro da roda os elementos do Jongo que eles tinham vivenciado: saias, tambores, 

fogueira e coloquei cada cartão junto de um desses elementos. Antes de começar, contei para as 

crianças sobre a matéria e mostrei a revista.  As crianças ficaram em volta da roda e, cantando uma 

música do Jongo, sorteei algumas crianças. Cada criança sorteada escolhia um cartão para que eu 

lesse e mostrava para a turma. Depois, colamos os cartões em um papel craft para compor um 

cartaz. (ver fotos 10, 11 e 12). 

As informações apresentadas nessa atividade, além de trazerem novos conhecimentos, 

conferiram sentido a muitas coisas que as crianças já haviam visto e vivido sobre o Jongo e também 

durante o projeto sobre Clementina de Jesus. Por exemplo, ao lerem o cartão que dizia que “Os 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 242 

africanos e as africanas escravizados/as vindos de regiões como Angola e Congo que 

desembarcaram no Rio de Janeiro e São Paulo trouxeram consigo a cultura da roda de Jongo” as 

crianças puderam associar essa informação à história da vinda das/os africanas/os para o Brasil que 

lhes foi contada pela Turma Dandaraxiv durante a investigação sobre a vida de Clementina.   

Com objetivo de acessar representações do Jongo em outras linguagens, fizemos a leitura do 

livro “Jongo”, de Sônia Rosa com ilustrações de Rosinha Campos. É um livroxv curto com bastantes 

ilustrações que conta a história de um menino que, desde a barriga, vivia as rodas de Jongo.  A 

leitura do livro foi feita em uma roda próxima ao nosso cartaz, dessa forma, foi possível estabelecer 

relações imediatas entre o que aparecia no livro e as informações contidas no cartaz. E também 

exibimos o “documentário social Jongo” xvi, que retrata a comunidade de Jongo Dito Ribeiro, onde 

as crianças tiveram a oportunidade de ouvir e aprender sobre o Jongo a partir da fala de quem o 

vive. 

Nessa toada, também convidamos a jongueira Aninha que no ano anterior havia feito uma 

vivência sobre ancestralidade com as professoras, para propor uma vivência com a turma. Quando 

contei às crianças que receberíamos a visita de uma Jongueira elas ficaram muito animadas. Para 

nos preparar para essa visita, fizemos um levantamento dos conhecimentos acessados até então e 

depois as crianças elaboram perguntas que gostariam de fazer a ela. 

“A gente ainda não sabia o que era o Jongo então a gente pesquisou e descobriu o que 

que era.” 

“Era mulheres dançando descalças” 

“Eu vi que tinha tambores e música tipo o samba” 

“A gente foi lá fora e perguntou: você sabe o que é o Jongo?” 

“Eu lembro que você trouxe aquela revista que tava escrito do ladinho: o avô do 

samba!” 

“Eu vi a África ali!” 

“A África é da onde os avó da Clementina veio. Mas não é África do Sul, mas é tipo 

África do Sul”. 

“Depois a gente viu os tambores aqui ó: o pequeno, o médio e o grande. Que nem tava 

fazendo aqui na África. Tava aqui na África os tambor”. 

“Eu lembro daquele livro da Semente da África” 

Ao final, as perguntas elaboradas para Aninha foram: 
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Onde as pessoas escravizadas trabalhavam? 

No lugar onde você faz Jongo tem fogueira? 

Você conhece a Clementina? 

Você dança na roda de Jongo? 

Por que as rodas de Jongo só podiam ser à noite? 

No dia da visita, Aninha chegou caracterizada: de saia e descalça. As crianças logo 

apontaram para isso: “Por que você tá descalça?”, “Você tá de saia?”. Aninha explicou que o 

Jongo se dança descalça e a saia é um elemento importante para dançar. Sentada em roda, Aninha 

contou a história da vinda das/os africanas/os para o Brasil. Mais uma vez as crianças puderam 

reviver essa história já contada pela Turma Dandara. Dessa vez, contada da boca de uma Jongueira 

que relatou que, nessa vinda, elas/eles trouxeram o Jongo.  

Nesse momento as crianças puderam associar essa informação a outro conhecimento 

produzido durante a investigação sobre Clementina. Em determinado momento, depois de descobrir 

que seus avós vieram da África escravizados, nos questionamos: o que os avós da Clementina, e 

outras africanas e africanos, trouxeram consigo para o Brasil? Concluímos que, as africanas e 

africanos, na época da escravidão, trouxeram consigo para o Brasil sua cultura e conhecimento. A 

partir dessa fala da Aninha, as crianças puderam associar o Jongo à cultura e ao conhecimento 

trazido pelos africanos e africanas. 

Em seguida, ela respondeu as perguntas elaboradas pelas crianças e depois sugeriu que 

vestissem as saias. Nesse momento, contou que a saia deve ser sempre vestida por cima da cabeça e 

nunca por baixo, pelos pés. Ensinou os passos do Jongo e explicou a importância de 

permanecermos sempre em roda. Disse que antigamente era preciso ficar em roda para proteger uns 

aos outros.  

Consideramos que a vivência com a Aninha foi muito significativa em vários sentidos. Além 

dela apresentar mais informações sobre o Jongo e ensinar os passos a figura dela, mulher negra, em 

lugar de destaque, de autoridade da prática estudada é bastante importante quando queremos tratar a 

representatividade. (ver fotos 13 e 14) 

Na semana seguinte, a professora Cris, da Turma Dandara, que faz aulas de percussão e 

toca Jongo, sugeriu que eu convidasse seu professor para tocar e cantar com as crianças.  Paulinho 

veio trazendo seu tambor. A professora Cris também participou da vivência. Ele apresentou para as 

crianças diversos pontosxvii. Mostrou como são o ritmo no tambor e também os passos. Deixou que 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 244 

as crianças tocassem e dançou com elas. O tambor e os pontos foi o que teve mais destaque dessa 

vivência. A partir desse dia, as crianças passaram a batucar em tudo quanto é lugar (nas mesas, nas 

panelas do parque, nas pernas) e cantar as músicas aprendidas.   

A vivência com o Jongueiro Paulinho se deu na última semana de aula em julho. Quando 

voltamos às aulas em agosto, tínhamos que preparar nossa apresentação para a festa que aconteceria 

na terceira semana. Passamos a nos dedicar a elaboração da nossa dança. As crianças decidiram 

criar uma coreografia para a música “Muriquinho Pequenino”, da Clementina de Jesus e, em 

seguida, fazer uma roda de Jongo com os passos que aprenderam com Aninha e Paulinho. 

Tomamos uma decisão importante de fazer nossa apresentação na calçada da escola, já que, quando 

fizemos a pesquisa no entorno da escola, ninguém sabia o que era o Jongo, tivemos a ideia de 

mostrar a todas e todos o que havíamos aprendido sobre o Jongo. 

Durante o processo de elaboração da dança e dos ensaios, as crianças começaram, 

espontaneamente, a improvisar pontos com base naqueles apresentados por Paulinho. 

“A Prô Cris é uma jongueira 

Ela toca com o Paulinho 

Ela toca com o Paulinho, Ai meu deus do Céu. 

Ela toca o tambor” 

A apresentação no dia na festa foi um sucesso! Foi bastante emocionante para nós e para as 

crianças apresentar o resultado de um processo tão rico e significativo. As crianças estavam 

apropriadas e desinibidas. Dançaram e cantaram com propriedade. As famílias e a comunidade que 

assistiram à apresentação na calçada também se mostraram bastante comovidas. Foram convidadas 

a cantar e dançar junto das crianças. (ver fotos 15, 16 e 17). 

Mesmo depois da festa, no decorrer do ano, em diversos momentos do dia as crianças 

dançavam e cantavam o Jongo. Às vezes pediam para que eu organizasse uma roda de Jongo, mas 

normalmente elas mesmas começavam a cantar e se aglutinar para dançar. Fazem desenhos que 

remetem ao Jongo e sempre que veem algo que os remete a essa prática, fazem questão de apontar. 

É evidente como foi um percurso significativo carregado de novos aprendizados e referências.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo do processo, foi muito interessante constatar as teias de conhecimentos que as 

crianças vão tecendo ao estabelecer relações entre algo novo que se apresenta e algum 
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conhecimento construído anteriormente. Considerando que o projeto pedagógico da escola prevê a 

valorização da cultura brasileira de matriz africana, as crianças têm oportunidades de criar um 

referencial consistente nesse sentido.  

As crianças acessaram diferentes significados relacionados a essa prática corporal e aos seus 

praticantes; puderam ler e escrever sobre o jongo a partir de diferentes referências; ampliaram e 

aprofundaram conhecimentos sobre a prática e os praticantes; produziram registros e resignificaram 

a dança em diferentes oportunidades e momentos da tematização, apropriando-se e recriando as 

músicas, os pontos, as formas de dançar, as gestualidades empregadas na dança, os usos dos 

elementos característicos da danças, etc. Por isso, acreditamos que a tematização do Jongo foi uma 

experiência muito rica e potente para valorização da cultura africana e brasileira pelas crianças 

pequenas da turma Clementina de Jesus e toda comunidade escolar.  
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ANEXOS2 

Foto 01. Análise da música 

 
 

 
2 Fotos das atividades – todas as fotos foram produzidas pelos autores do texto e fazem parte do acervo pessoal dos 
mesmos e também do acervo da unidade escolar. 
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Fotos 02 e 03. Pesquisa na escola. “Rainha Quelé”. 

 
 

Foto 04 e 05. Pesquisa no entorno da escola 

 
 

Foto 06. Pesquisa na Internet. 
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Fotos 07 e 08. Vivência com elementos 

 
 

Foto 09. Registros das crianças 

 
 

Fotos 10, 11, 12. Jogo com conteúdo de revista, leitura e montagem de cartaz. 

   
 

Fotos 13 e 14. Visita da jongueira Aninha – entrevista e vivência 
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Fotos 15, 16 e 17. Dia da festa – apresentação da turma e dança com as famílias. 

 

 

Resumo 

Este relato de prática apresenta a tematização do Jongo, manifestação cultural de matriz africana típica 
do sudeste do Brasil, que se desenvolveu entre fevereiro e agosto de 2019 no Grupo Clementina de Jesus, 
composto por 30 crianças de 4 e 5 anos da Escola Municipal de Educação Infantil Nelson Mandela, 
localizada no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. As motivações para a tematização foram a 
valorização do patrimônio corporal cultural brasileiro de matriz africana, a lei 10.639/03 e a articulação com o projeto 
pedagógico da escola. Os objetivos foram conhecer e vivenciar o Jongo ampliando os conhecimentos e 
significações sobre os elementos que o constituem e sua relação com a história do Brasil e a formação 
da cultura brasileira. A tematização se desenvolveu em diferentes territórios de aprendizagem, 
especialmente, os momentos de cultura corporal, artes e registros, previstos na linha do tempo do 
grupo, e foi conduzida pela professora regente (pedagoga), que também convidou representantes da 
prática corporal para participar em alguns momentos. Durante o estudo da prática corporal foram 
realizadas diversas atividades de ensino, entre elas: rodas de conversa, entrevistas com a comunidade do 
entorno, pesquisas em internet, livros e revistas, vivências corporais, assistência de vídeos, produção de 
registros escritos e desenhos, leituras de textos e imagens, vivências com praticantes do Jongo, etc. As 
crianças tiveram a oportunidade de tecer uma teia de conhecimentos sobre o Jongo, os elementos que o 
constituem (roda, música, tambores, pontos, saias, dança, fogueira) e seus significados, a história do Brasil e 
a constituição de sua cultura. Os registros (áudio, vídeos, fotografias, desenhos, textos e anotações) e a 
avaliação permitiram compartilhar a experiência e promover reflexões sobre as escolhas curriculares 
que tecem o referencial cultural do cotidiano escolar.  

Palavras-chave: Jongo; Educação Física; Educação Infantil; Currículo Cultural; Educação Antirracista.  
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Notas de fim 

 
i Bolsista CAPES - Apoio financeiro recebido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – 
CAPES. 
ii Bolsista CAPES - Apoio financeiro recebido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – 
CAPES. 
iii Mais recentemente outros grupos estão sendo formados em virtude da atuação de participantes do GPEF em outras 
instituições, como é o caso do Grupo Transgressão da UNICAMP, coordenado pelo professor Mário Nunes, coautor da 
proposta e também de Maísa Ferreira coautora no texto. 
iv O currículo cultural também esta influenciado por outras teorias, pós-críticas, especialmente, pelo Multiculturalismo 
Crítico, pós-estruturalismo, pós-colonialismo e filosofia da diferença. Considerando o espaço restrito desse texto 
destacamos os Estudos Culturais por considerarmos que exerce maior influência desde a concepção da proposta até o 
presente momento. 
v A diferença aqui é considerada como acontecimento e criação, produzindo outras formas de escolarização. 
vi Em trabalho recente Neira (2019) destacou como procedimentos didáticos: mapeamento, leitura, vivência, 
ressignificação, ampliação, aprofundamento, registro e avaliação. 
vii Neira (2019) destacou os seguintes princípios presentes na prática de docentes que colocam o currículo cultural em 
ação: reconhecer o patrimônio cultural corporal da comunidade; articulação com o projeto pedagógico da escola; justiça 
curricular; descolonização do currículo; evitar incorrer no daltonismo cultural; e ancoragem social dos conhecimentos. 
viii www.gpef.fe.usp.br  
ix Nomenclatura utilizada na Base Nacional Curricular Comum da Educação Infantil. 
x Trecho mencionado em discurso de Nelson Mandela durante copa do mundo de rugby de 1995. 
xi O professor desenvolve pesquisa de doutorado em Educação e a participação na atividade fazia parte do seu trabalho 
de campo. 
xii Caillou e o Futebol - https://www.youtube.com/watch?v=O10bY9UNnCU; Neymar Jr - https://www.youtube.com/ 
watch?v=aUZse4v4F4&list=PLWduEF1R_tVYQ0ZldFcsoSOlAo4823bow&index=2 
xiii Na perspectiva cultural da Educação Física, “enquanto procedimento didático, o aprofundamento pretende dar a 
conhecer melhor a prática corporal, identificando e analisando suas inúmeras peculiaridades e os fatores que 
influenciaram na composição do seu atual formato, ou seja, saberes que não emergiram nas primeiras leituras. A 
ampliação, por sua vez, implica recorrer a outros discursos e fontes de informação, preferivelmente àqueles que 
oferecem olhares distintos dos que foram disponibilizados até então”. (NEIRA, 2018, p. 69). 
xiv Outro grupo de crianças da escola. 
xv O livro com classificação de literatura infantil tem o selo de “altamente recomendável” da Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ. 
xvi Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=06bN_HrF-fI 
xvii Como são chamadas canções entoadas em uma roda de Jongo. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar as estratégias de mediação pedagógica no campo das 

habilidades motoras desenvolvidas junto a um aluno com Transtorno do Espectro do Autismo 

(TEA) matriculado na classe de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma escola da rede 

municipal de ensino de São João de Meriti/ Baixada Fluminense/RJ. Para tal, trazemos uma 

reflexão sobre as práticas pedagógicas que constituem a dinâmica do cotidiano escolar de alunos 

com TEA no contexto dessa escola especial, marcada pelas ideias da educação inclusiva que 

circulam no campo educacional. Esclarecemos ainda que a EJA na Educação Especial apresenta 

uma demanda significativa de alunos que não conseguem atingir as expectativas de aprendizagens 

criadas e citadas no Planejamento Político Pedagógico (PPP) desta instituição de ensino. 

É importante explicar que atualmente utiliza-se o termo TEA que engloba o Autismo, a 

Síndrome de Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação (DSM 

V, 2014).  Dessa forma temos nesse manual de psiquiatria a definição de tal transtorno como uma 

disfunção global do desenvolvimento que compromete a capacidade de comunicação, socialização e 

o comportamento do indivíduo. 

Com base nas características desse grupo discente, coligadas à proposta Político Pedagógica 

da escola pesquisada, surgiram várias inquietações acerca do processo de ensino e aprendizagem do 

alunado com TEA. Tais inquietações foram transformadas em questões de pesquisa promovendo o 

enlace entre a intervenção e a investigação na nossa prática pedagógica. 

O trabalho de campo foi realizado na Escola Municipal Especial Professora Mariza Azevedo 

Catarino que atende aproximadamente 200 alunos com TEA distribuídos em classes por faixa etária 

e perfil psicopedagógico por meio de uma avaliação feita por uma equipe interdisciplinar. Por se 

tratar de uma escola especial, a referida instituição implementou o Currículo Funcional Natural 

(CFN) como direcionamento no seu Projeto Político Pedagógico. O CFN propõe que o trabalho 

pedagógico tenha como foco o desenvolvimento de habilidades que levem os alunos a atuar da 

melhor forma possível dentro do seu ambiente, tornando-os mais independentes e criativos, 

aumentando as respostas adaptativas e diminuindo os comportamentos que tornem os educandos 

menos integrados (SUPLINO, 2005, p. 32). Dentro dessa abordagem, temos como proposta a 

aprendizagem e o desenvolvimento do aluno de forma ampla, a partir de diferentes possibilidades 

de ambientes e estratégias de ensino, na tentativa de articular conteúdos trabalhados no currículo 
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regular com as atividades propostas no currículo funcional por meio do desenvolvimento de 

projetos didáticos. 

Para fundamentar o estudo e dar suporte as análises das estratégias de mediação pedagógica, 

buscamos apoio nos estudos de Vygotsky (1998). Para o autor, em primeiro lugar, a mediação é o 

cerne do de toda relação do homem com o mundo e com outros homens considerando os 

instrumentos e os signos.  Por conseguinte, é a forma de apropriação de conhecimento e de 

desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores (FPS). No campo educacional, o autor trata a 

ideia da mediação como o processo cunhado nas relações de ensino envolvendo o professor, o aluno 

e o conhecimento. Ou seja, para Vigostski (1998), a mediação pedagógica pode ser compreendida 

como o trabalho docente. 

Nesse contexto, as nossas questões se fundamentam nas ideias de Vigotski (1994): 

[...] a personalidade humana é formada, basicamente, sob a influência das relações 

sociais, ou seja, o sistema do qual somos parte, a partir da mais tenra infância em 

diante. ‘Minha relação com meu ambiente’, diz Marx, ‘é minha consciência’ Uma 

mudança fundamental de todo o sistema dessas relações das quais o ser humano é 

parte, conduzirá inevitavelmente a uma mudança na consciência, a uma mudança em 

todo o comportamento do ser humano (1994, p. 181) 

Compreendendo segundo esse autor que todos são capazes de aprender por meio das   

relações que se estabelecem entre as pessoas e o meio, aqui entendido como fonte de 

desenvolvimento (VIGOTSKI, 2018). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO: 

Esta pesquisa está estruturada a partir da análise de estratégias de mediação pedagógica com 

foco na aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades motoras de pessoas com TEA 

originárias de alguns projetos didáticos realizados na escola especial. 

Como já citado, a estrutura teórico-metodológica desse estudo tem como base os 

pressupostos da perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano, especialmente nos 

estudos de Vigotski (1997), também por assumirmos que a pesquisa vai sendo delineada no 

processo de produção, em especial a partir da relação que vai sendo estabelecida entre os sujeitos 

como objetivo de estudo no campo da pesquisa. 

Dessa forma, este estudo pode ser caracterizado por um estudo de caso, posto que pode 

contribuir para uma investigação sistemática das situações do cotidiano escolar, porque “[...] 
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possibilita uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e integrada de uma unidade complexa [...], 

permite a descoberta de aspectos novos ou pouco conhecidos do problema estudado” (ANDRÉ, 

2005, p. 49). Ainda, nos valemos de outras ideias de André (2005) ao afirmar que a pesquisa 

qualitativa em educação tem como enfoque a perspectiva interpretativa, que permite perceber os 

problemas, as dificuldades, as conquistas e as possibilidades em relação ao problema de estudo, 

uma vez que estamos inseridos e atuantes no universo de determinada realidade social. 

Assim, a proposta dessa pesquisa foi constituída com os professores das turmas de EJA e da 

Equipe de Implementação de Habilidade Motora da escola, formada pela professora-pesquisadora, 

com formação em Pedagogia e Fisioterapia, e outros três professores de Educação Física. 

Utilizamos como forma de registro, fichas de cunho específico numeradas para melhor organização 

e análise das estratégias elaboradas com as seguintes categorias para descrição: nome da atividade, 

a forma a ser desenvolvida, conceitos a serem trabalhados na aula, materiais necessários, local para 

seu desenvolvimento e sugestões de estratégias de mediação. 

Para a produção dos dados desse estudo, nos valemos dos registros das observações diretas 

realizadas nas atividades de intervenção, tais como: registros textuais em caderno de campo, 

descrição de fotos, transcrição de áudios e vídeos.  Para condensar as análises, também nos 

utilizamos de uma pesquisa documental. Por meio desta pesquisa, foram recuperados e analisados 

relatórios descritivos bimestrais, fichas de anamnese e o Planejamento Educacional Individualizado 

(PEI) do aluno observado. 

Os dados foram analisados com base nos princípios da microgenese e do paradigma 

indiciário, com a criação de categorias de análise, considerando a repercussão de cada recurso 

utilizado. 

Dessa forma, numa pesquisa com análise do tipo qualitativa, baseada no processo de ensino 

e aprendizagem e desenvolvimento de um aluno com TEA, e a partir das estratégias de mediação 

pedagógica desenvolvidas e registradas, espera-se encontrar caminhos que possam dar suporte à 

inserção desses alunos no processo de ensino e aprendizagem de forma significativa 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Esta proposta surge com a intenção de trazer contribuições ao trabalho pedagógico realizado 

junto as turmas de Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de São João de Meriti, 

especificamente os alunos com TEA matriculados na escola pesquisada. Partimos da estrutura do 
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currículo funcional como base, por estarmos em uma escola especial. Contamos assim, com 

trabalho colaborativo dos professores da turma e da professora-fisioterapeuta (pesquisadora). 

Fizemos a leitura dos relatórios, fichas de avaliação e PEI do aluno participante para de forma 

colaborativa, elaborar estratégias que se aproximassem do eixo de interesse do mesmo 

Nesse cenário, as atividades da proposta de intervenção foram desenvolvidas duas vezes por 

semana, conforme o calendário regular da escola, num período de aproximadamente duas horas, 

durante o ano letivo de 2019. As atividades reavidas para análise nesse artigo, estão restritas a um 

dia letivo quando foi trabalhado o tema esquema corporal (esqueleto humano). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

O objetivo das atividades desenvolvidas neste dia era o de trabalhar a identificação e 

nomeação das partes do esqueleto numa proposta de interação, fazendo a comparação de tamanhos 

dos ossos do corpo humano. Para isso utilizamos como estratégias: 

1.Fichas com gravuras do esqueleto humano para recorte, colagem e montagem com 

identificação por números e palavras. Montamos os esqueletos por base num modelo. 

2.Paralelamente a isso, utilizamos fichas com a sequência de cada etapa da atividade 

(rotina), considerando os aspectos de antecipação (especificando o que vem depois) e 

previsibilidade em cada uma das etapas (pistas visuais). 

3.Num segundo momento, contamos com o apoio da escrita da letra da música das 

“Caveiras”, explorando a mesma com os objetos e alimentos citados no seu texto . Nomeamos de 

forma coletiva as partes do esqueleto utilizando dicas verbais e a experimentação de materiais 

diversos relacionados ao contexto). Fizemos ainda, a dramatização ao som da música utilizando os 

recursos materiais previamente selecionados dentro da letra escolhida. 

4.Finalizamos esse grupo de atividades, com a imitação (estratégia que nos possibilita 

mostrar ao educando o passo a passo do desenvolvimento de uma atividade) tendo o professor como 

modelo vestindo roupa preta para o desenho do esqueleto em giz branco por cima do seu corpo. 

Nesse dia, o realizou a primeira etapa, com utilização de fichas com auxílio direto de um dos 

seus pares discentes. Na exploração da música, agiu com maior independência, embora estivesse 

atento ao modelo do professor. No momento de desenhar por cima da roupa preta os ossos 

associando-os a cada parte do corpo, bastou um exemplo para o aluno realizar a atividade. 

Posteriormente, vivendo a mesma experiência entre os pares discentes, apresentou maior facilidade 
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na realização da mesma. Percebemos assim que o aluno em estudo por meio das relações 

estabelecidas junto ao seu grupo discente conseguiu identificar, nomear e desenhar o esqueleto 

humano demonstrando conhecimento desse conteúdo. 

Nessa proposta, observamos, contudo, o envolvimento maior dos alunos na participação, 

promovendo várias formas de comunicação e o quanto a mediação por meio das pistas verbais e 

modelo de imitação nos aproxima do campo das possibilidades dos mesmos. Percebemos que 

quando conseguimos provocar o aluno para a aprendizagem, resgatando algum elemento de seu 

interesse, o conteúdo trabalhado passa a ter significado no contexto do mesmo e assim surge a 

possibilidade de uma aprendizagem significativa. Considerando as expectativas de aprendizagem 

traçadas em relação a identificação, nomeação e comparação dos ossos do corpo, os alunos 

identificaram e nomearam os ossos mais conhecidos, apresentando maior dificuldade em ossos 

específicos (aqueles pouco falados no nosso cotidiano). Conseguiram, também, estabelecer relações 

de tamanho entre os ossos associadas as partes do corpo humano. Fizeram comparações entre os 

modelos montados e os corpos de cada aluno citando exemplos como que é mais alto, mais baixo , 

mais largo e estreito. 

Como grande desafio ressaltamos o manejo do comportamento de difícil controle de alguns 

alunos envolvidos. Entretanto, trabalhamos de forma coletiva e todas as dificuldades e 

possibilidades foram discutidas como responsabilidade de todos, contribuindo para mudanças no 

planejamento dentro de sua flexibilidade. 

Esclarecemos, neste sentido, que a própria atividade motora, uma vez pensada para um 

grupo, pode ser a desencadeadora de um descontrole comportamental em um aluno quando não se 

considera sua particularidade. Com a análise do comportamento e também com as respostas 

pedagógicas nas relações estabelecidas, durante as atividades  

realizadas, percebemos a utilização de pistas visuais, verbais e o modelo para imitação como 

estratégias de mediação como uma possibilidade de troca significativa entre os alunos, tendo maior 

expressão que a realizada somente pelo docente. A interação com os pares da mesma faixa etária, 

parecia encorajar os alunos com mais questões a tentar novas experiências com o apoio dos colegas 

de turma. 

Dessa forma, ressaltamos a necessidade da ampliação desta prática pedagógica dentro da 

referida instituição de ensino, na criação de um repertório de atividades dinâmicas e criativas, 

associado aos conteúdos lançados no currículo regular. 
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CONCLUSÃO 

A partir das experiências vivenciadas neste trabalho observamos as várias possibilidades da 

realização de estratégias de mediação como potencializadoras do da aprendizagem do grupo 

discente de pessoas com TEA. Tais estratégias colaboram também para salientar a necessidade de 

uma visão mais aprofundada da compreensão do complexo processo de construção do 

conhecimento de jovens e adultos, com ou sem deficiência, na atual sociedade brasileira. 

 Acrescentamos que, mesmo com resultados importantes no decorrer desse trabalho, tivemos 

dificuldade na realização de algumas atividades, diante de alguns comportamentos de difícil 

controle de alguns alunos envolvidos. Fato esse que também foi apresentado em conversas com os 

responsáveis de alunos com comportamento de maior nível de complexidade. Nessa direção, 

destacamos ainda, a importância fundamental da parceria entre família e escola no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem de qualquer aluno. 

Diante da análise das estratégias descritas, esse trabalho busca poder contribuir para a 

identificação e construção de estratégias e recursos pedagógicos que venham dar suporte ao 

processo de ensino e aprendizagem articulando, para isso, atividades motoras e sensoriais, 

aproximada do eixo de interesse do aluno. Percebemos, assim, que quando a mediação pedagógica é 

pautada nas características e interesse do aluno, combinado ao objetivo do professor, ocorre, 

inegavelmente, um engajamento pedagógico que favorece o processo da construção do 

conhecimento. 

Assim sendo, é possível pensar em importantes possibilidades de efetivação da 

aprendizagem, pois acreditamos na afirmação de Vigotski (1989, p.3) quando se refere, sobretudo, 

aos estudos de defectologia, descrevendo que o desenvolvimento de uma criança marcado pela 

deficiência não é simplesmente menor ou pior que seus coetâneos, mas é um desenvolvimento que 

se dá de uma outra forma. 

Nessa direção, em especial nas relações de ensino, cabe a escola construir ambientes 

diversificados que favoreçam o desenvolvimento pedagógico de cada aluno. Proporcionando assim, 

vivências significativas para o educando durante seu percurso escolar que possam ser direcionadas a 

uma participação social mais efetiva. Percebemos então, a necessidade de uma estrutura escolar 

diferenciada que, ao considerar as peculiaridades dos alunos e dentro deles os com TEA, viabilize a 

inserção dos mesmos nos processos de ensino e aprendizagem. 
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Resumo 

Este trabalho analisa as estratégias de mediação pedagógica no campo das habilidades motoras 
desenvolvidas junto a um aluno com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) matriculado na classe 
de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma escola da rede municipal de ensino de São João de 
Meriti/ Baixada Fluminense/RJ. Como suporte teórico-metodológico, elegemos os pressupostos da 
perspectiva histórico-cultural. Destes, destacamos a ideia de mediação, conforme abordada por 
Vygotsky e compreendida como trabalho pedagógico, processo e produto da interação entre professor, 
alunos e conhecimento. Sinalizamos ainda as ideias no campo da defectologia que sustentam as 
possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com TEA. Para atingir tal objetivo 
utilizamos observações realizadas de forma direta; registradas em videogravação, fotografias, relatórios 
bimestrais por aluno e em fichas descritivas de cunho específico para cada atividade desenvolvida. 
Diante dessa experiência, podemos considerar que nas relações de ensino junto aos alunos com TEA, 
no processo de mediação, consideramos importante o desenvolvimento de estratégias específicas que 
priorizem: comando verbal objetivo, pistas visuais, a utilização de materiais que deem sentido a 
atividade e o recurso da imitação. Essas estratégias potencializaram o interesse e o envolvimento dos 
alunos nas atividades, fator determinante para uma aprendizagem significativa do educando com TEA. 

Palavras-chave: Mediação pedagógica; Habilidades Motoras; Transtorno do Espectro do Autismo; 
Educação de Jovens e Adultos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAZER E BRINCADEIRAS POPULARES NA ESCOLA: 

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS EM AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Raquel Firmino Magalhães Barbosa - CPII  

Cintia de Assis Ricardo da Silva - CPII  

Kátia Regina Xavier da Silva – CPII 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 259 

INTRODUÇÃO 

O presente relato de experiência apresenta três experiências pedagógicas, realizadas durante 

o ano de 2019, em turmas de Ensino Fundamental e Ensino Médio – modalidade Educação de 

Jovens e Adultos – em uma Instituição Federal de Educação Básica do Rio de Janeiro. A temática 

central dessas experiências foi o lazer, que foi abordado por meio dos jogos, brinquedos e 

brincadeiras populares. Partimos da premissa de que para que a nossa prática na escola, 

compreendida nos fazeres-saberes pedagógicos, faça sentido no contexto político contemporâneo, é 

necessário que haja reflexões sobre a superação do formato escolar dominante, a fim de que os 

atores escolares sejam ouvidos, evidenciando que o cotidiano escolar pode ser revelador, dialógico 

e potencializador para pensar uma escola com mais possibilidades pedagógicas.  

Lopes e Vasconcellos (2006) destacam, em seus estudos, a questão da “territorialidade 

infantil”, compreendendo-a como um espaço de negociações, de cultura, de singularidades e de 

sentidos e significados para cada sujeito. Assim, os estudantes, ao vivenciarem o cotidiano com 

seus pares e com os adultos que lá habitam, ultrapassam as limitações geográficas para ter acesso a 

experiências significativas no contexto brincante. Nessa esteira que o lazer foi escolhido como um 

direcionamento para as nossas práticas. Entendemos o lazer como um conjunto de ocupações em 

que o indivíduo tem a opção de livre vontade em escolher por repousar, se divertir e se entreter, ou 

até mesmo, desenvolver uma formação desinteressada, participar de atividades sociais e pôr em 

prática sua capacidade criadora após as obrigações do dia a dia (DUMAZEDIER, 2000).   

Praticar o lazer nos momentos livres, para muitos, pode se tornar um desafio, já que as 

tarefas do dia a dia nos impõem regras, obrigações e preocupações que ocupam o tempo disponível. 

Em meio a esses aspectos, os estudantes, em seu tempo livre, manifestam suas expressões com seu 

corpo, imaginação, relações sociais e criatividade a sua maneira. Porém, qual o grau de liberdade 

para as escolhas de lazer em aulas de Educação Física? Os estudantes têm vez e voz nesse contexto? 

Como o docente pode dialogar com os alunos e ajudá-los a lutar por suas demandas brincantes? 

Nessa configuração que esse relato de experiência ganha seus contornos. Dialogar e lutar por 

espaçostempos, nos quais os estudantes possam ser ouvidos em suas expectativas, bem como em 

seus interesses na escola, que conduziu as experiências de ensino que serão relatadas.  

Foi nessa perspectiva que os jogos e as brincadeiras populares surgiram como conteúdo das 

aulas, conforme as experiências narradas no presente trabalho. Compreendemos Jogos, Brinquedos 

e Brincadeiras populares não como meio, mas como objeto de ensino, no sentido de percebê-las e 
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desenvolvê-las através do que o cotidiano e seus atores sociais nos mostram, como uma produção 

cultural dos indivíduos (SCAGLIA, 2005). Assim, este relato de experiência tem como objetivo 

identificar como os estudantes se relacionam com práticas de lazer, por meio dos jogos e 

brincadeiras e, o que surge dessas relações no cotidiano escolar. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho caracteriza-se por um relato de experiência de ensino, de cunho 

qualitativo, realizado por professoras de Educação Física, em 02 turmas de Ensino Fundamental, de 

5º e 6º ano e 02 turmas de EJA, de uma Instituição Federal de Ensino da Educação Básica, 

totalizando aproximadamente 100 estudantes. Estes relatos fazem parte de um estudo longitudinal 

realizado na e sobre as práticas pedagógicas, desenvolvido por um grupo de pesquisa da referida 

instituição, vinculado a um programa de Mestrado Profissional da área do Ensino. Esse estudo tem 

como objetivo identificar e analisar estratégias didáticas criativas para (re) construir saberes junto 

com os alunos. 

Durante a 3º certificação (corresponde ao último trimestre letivo do ano), utilizando 

aproximadamente de 8 a 10 aulas, foram construídas vivências com as turmas por meio de 

estratégias para resolução de problemas tais como rodas de conversa, formação de grupos, 

pesquisas e trabalhos coletivos. A seguir, serão apresentadas as experiências “Dá para soltar pipa na 

escola?”, “Colônia de férias na escola” e “Jogos, brinquedos e brincadeiras na Educação de Jovens 

e Adultos”, nas quais ressaltam-se momentos pedagógicos pensados para e com os alunos, 

construídos através do diálogo entre os pares e da (re)significação de práticas corporais na escola. 

DÁ PARA SOLTAR PIPA NA ESCOLA? 

Essa experiência que será narrada pode ser considerada fruto/desdobramento do exercício 

democrático na escola, especificamente nas aulas de Educação Física, com uma turma de 5º ano, na 

terceira certificação, ou seja, no último período letivo de 2019. Consideramos que o exercício 

democrático se dá desde a participação dos discentes no planejamento inicial até os desdobramentos 

e encaminhamentos das ações no cotidiano das aulas. Em um dos momentos de avaliação, em uma 

roda de conversa, um aluno perguntou se poderíamos mexer no planejamento e fazer um dia 

especial, diferente, para que pudessem soltar pipa na escola. Ao socializar a questão com a turma 

houve interesse de muitas outras crianças e também inúmeras perguntas. Dentre as muitas questões, 

algumas foram destaque para nossa prática pedagógica. Perguntaram se quem nunca tinha soltado 
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pipa ia poder participar; se ia dar tempo de aprender em um dia; se precisariam comprar material; e 

se escola era lugar de soltar pipa, pois nunca tinham vivenciado tal experiência, pois escola é lugar 

de estudar, de aprender, seria também lugar de lazer? 

Nessa primeira parte surgiram muitas questões que geraram movimentos de pesquisa. Essa 

perspectiva de trabalhar com problematização e não com respostas imediatas nos aproximou da 

pedagogia da pergunta e oportunizou a ampliação de saberes, tanto no que se refere à metodologia 

de trabalho com projetos, quanto nos conhecimentos acerca dos jogos, brinquedos e brincadeiras 

populares e seus muitos modos de praticar. Essa forma de tratar o ato pedagógico, no caso, os 

processos escolares como lugar de perguntas estão intimamente ligados ao legado de Paulo Freire, 

na relação entre ensinar e aprender, onde o professor/a também aprende ao ensinar (FREIRE; 

FAUNDEZ, 2017). 

Ao refletirmos acerca do processo de ensinar e aprender presente nesta experiência, 

percebemos que o trato pedagógico, a partir de projetos e da forma como foi realizado, trouxe 

implicações que se desdobraram em questionamentos sobre a própria prática pedagógica. Quando 

os/as estudantes trouxeram questionamentos acerca da necessidade de aprenderem sobre soltar pipa, 

não houve movimento imediato de explicações, de enumerar as técnicas para preparar e soltar pipa. 

Ao contrário, a professora perguntou às crianças sobre o que as angustiava, o que elas gostariam de 

trazer para o debate, de saber, de aprender para sentirem-se motivadas a tal prática. 

Dentre as etapas, que chamamos de movimentos, que precederam o dia de soltar pipa 

destacamos as seguintes: registro escrito das perguntas a serem problematizadas; confecção de lista 

de materiais necessários para que todos/as soltassem pipas; pesquisas na internet sobre previsão do 

tempo na data prevista para soltar pipa; organização de tutorial para que aprendessem fazer a 

rabiola e o cabresto (amarração com linha com aerodinâmica que permite que a pipa suba e se 

mantenha no alto); organização de momentos para experimentação de colocar a pipa no alto com ou 

sem ajuda; pesquisa em casa sobre os diversos tipos de pipa que os familiares e amigos conhecem; e 

estudos e pesquisas com ênfase na contextualização das brincadeiras populares e sociedade (gênero, 

lazer na escola entre outros). 

Portanto, valorizar seus saberes a partir do lúdico, do brincar aprendido e (re)elaborado por 

eles/as é dialogar com a perspectiva democrática de participação, de autonomia, do exercício da 

cooperação para resolução de situações que se aplicam à turma de maneira criativa, respeitando o 

tempo de aprender de cada um/a, com vias à formação humana para todo/as.  
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COLÔNIA DE FÉRIAS NA ESCOLA 

A experiência de ensino “Colônia de férias na escola” foi realizada com uma turma de 6º 

ano do Ensino Fundamental, durante oito aulas, dividindo-os por grupos, com suas respectivas 

cores. Lançando mão da temática do lazer na escola, que essa prática pedagógica foi pensada. Com 

o intuito de apresentá-los a importância de se movimentar, de brincar e em pensar em fazer isso em 

seus momentos de lazer, além de fazê-los refletir que é possível se divertir, também, sem o uso de 

celular, junto com seus pares, que os estudantes puderam vivenciar jogos e brincadeiras populares 

em um ambiente lúdico, criativo, cooperativo e de socialização,  

Para Marcellino (1987), o lazer deve vir acompanhado de satisfação por sua realização e 

vivenciada no tempo disponível e com a possibilidade de opção pela atividade mais agradável. Em 

nossas práticas pedagógicas, os alunos pesquisaram sobre jogos e brincadeiras populares, 

identificaram aquelas que teriam mais prazer em realizá-las nas aulas de Educação Física e, 

coordenaram, junto com o grupo, sob a orientação do professor, como poderiam dar uma nova 

roupagem a atividade. Durante a pesquisa, surgiram várias brincadeiras, dentre elas, algumas já 

conhecidas por eles, como queimado e pique bandeira, enquanto outras brincadeiras, eles nunca 

ouviram falar, tais como balança caixão e taco, por exemplo. Prontamente queimado, pique-

bandeira, bobinho e pique-esconde foram as brincadeiras logo escolhidas. No entanto, o desafio era 

como eles poderiam reinventá-las. 

Um exemplo disso foi a (re)criação do pique-esconde para pique-sardinha. Um grupo trouxe 

para a aula o pique-esconde. Após o seu desenvolvimento, como combinado, a proposta seria 

(re)inventar a brincadeira. Então, na aula seguinte, o grupo apresentou o pique-sardinha. Esse jogo 

apontou a criatividade dos estudantes em vincular aspectos do lazer deles (ver televisão, 

especialmente desenho animado, em seus momentos livres) com o jogo popular pique-esconde. A 

atividade consistia em um grupo se esconder e os outros teriam que procurá-lo por toda escola. Ao 

encontrar o grupo que estava escondido, os participantes deveriam se juntar a eles, no mesmo lugar, 

formando uma verdadeira “lata de sardinha”, até o último grupo encontrar todos.  

Um ponto a ser ressaltado é que, embora as atividades de colônia de férias remetam a 

momentos competitivos e de rivalidade entre grupos, o objetivo principal foi direcionado para que 

cada grupo desenvolvesse brincadeiras que todos pudessem participar ao mesmo tempo e que 

ninguém ficasse de fora. Para Brotto (2001), a importância do jogo cooperativo está justamente em 

sua abordagem. Quando foi ressaltada a questão de que ninguém poderia ficar de fora da 

brincadeira, os estudantes passaram a brincar uns com os outros e não uns contra os outros. Para o 
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mesmo autor, o jogo passa a ser um espaço de tensão quando só se pensa na vitória, sobretudo na 

sociedade competitiva em que vivemos. Assim, fomentar práticas, atitudes, diálogos e 

compreensões que visem despertar nos estudantes habilidades colaborativas e criativas poderá ser 

uma maneira de ver o mundo com outros olhos.  

O que mais chamou a atenção foi justamente o ambiente colaborativo entre os grupos. A 

colônia de férias se tornou cooperativa, sobretudo quando eles não perceberam que não havia mais 

cores que os separavam por grupos, na verdade, eles se tornaram uma turma, que (re)criaram 

brincadeiras e misturaram cenários populares com contemporâneos. Assim, o ponto alto dessa 

experiência de ensino foi a descoberta que poderiam (re)criar brincadeiras a partir de seus próprios 

conhecimentos de mundo. 

Assim, cada grupo pôde apresentar e experimentar a brincadeira (re)inventada em aula. 

Algumas atividades foram realizadas mais de uma vez, ora por não ter dado certo, ora por terem 

gostado e, em conjunto, decidiram por repetir a atividade. Vale destacar que o processo de 

construção e vivência das brincadeiras não foi tão tranquilo: houve debates, questionamentos, mas, 

também, (re)criações de regras e trabalho em conjunto entre os grupos. Portanto, as aulas serviram 

como um espaçotempo de lazer, de descobertas, de conhecimento, de compartilhamento e de 

cooperação, sobretudo com as vivências das brincadeiras escolhidas.  

JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

A experiência de ensino foi realizada no último trimestre de 2019 e envolveu duas turmas do 

primeiro ano do Ensino Médio oriundas do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

Cada turma tinha, em média, 25 estudantes de ambos os sexos, com faixa etária que variava de 17 a 

60 anos.  

O planejamento envolveu três etapas. A primeira consistiu na realização de vivências 

práticas de jogos e brincadeiras populares, a partir de demandas sugeridas pelos estudantes e 

propostas realizadas pela docente regente, por um docente residente e por três licenciandos, a saber: 

pipa, corda de pular, peteca, bolinha de gude, amarelinha, futebol de peteleco, cama de gato, pião, 

elástico e skate. Os equipamentos foram organizados sob a forma de circuito, de forma que todos e 

todas pudessem experimentá-los. Durante essa primeira etapa, foi possível observar o aparecimento 

de memórias afetivas positivas, lembranças da infância, narrativas sobre dificuldades, medos e 

superações, todas oriundas de vivências anteriores, seja dos próprios estudantes seja dos seus filhos, 
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filhas, outras pessoas do círculo familiar ou pessoas que fazem parte do convívio comunitário. A 

segunda etapa envolveu várias ações: (1) uma aula expositiva dialogada, que abordou diferenças 

conceituais entre jogos, brinquedos e brincadeiras; reflexões a respeito das linhas tênues entre as 

brincadeiras, o bullying e a violência; reflexões a respeito dos estereótipos de gênero relacionados a 

determinados jogos, brinquedos e brincadeiras; (2) a organização da turma em grupos; (3) a criação 

coletiva, pelos grupos, de um questionário que visou investigar: brincadeiras/jogos e seus locais de 

prática, relações de gênero nos jogos/brincadeiras, as regras praticadas nos jogos/brincadeiras 

típicos das gerações dos estudantes do Proeja e da geração atual; e questões sobre violência nos 

jogos/brincadeiras. A construção do questionário foi supervisionada pela docente regente e 

orientada por um professor residente e pelos licenciandos. A versão final do questionário constou de 

14 itens: gênero; idade; profissão; tipo de moradia; uma lista com 21 jogos/brincadeiras para que o 

participante indicasse quais deles já brincou/ainda brinca; um item sobre a representação de qual é o 

“melhor lugar para brincar”; relações entre brincadeiras/jogos ao ar livre e promoção da saúde; 

pessoas que participavam/participam mais frequentemente dos jogos/brincadeiras praticados pelos 

respondentes; representações sobre a existência de brincadeiras especificas só para meninos ou só 

para meninas; como os respondentes lidam com as regras nos jogos/brincadeiras e se, na visão deles 

as regras de jogos/brincadeiras podem ser alteradas devido ao gênero; possíveis reações dos 

participantes quando acontece uma briga numa brincadeira; tipos de violência associadas a 

brincadeiras e representações sobre as relações entre brincadeiras violentas e o comportamento das 

crianças; (4) a aplicação do questionário pelos grupos, para 10 a 15 pessoas; (5) análise qualitativa e 

quantitativa das respostas, que teve o apoio de um professor de Filosofia e uma professora de 

Matemática, regentes em ambas as turmas. 

A última etapa da experiência pedagógica envolveu: (1) a elaboração de uma apresentação 

em Power Point com os principais resultados, que foram observados, de maneira mais focalizada, 

em relação às diferentes faixas etárias, assim distribuídas entre os grupos: 12 a 20 anos, 21 a 40 

anos, 41 a 60 anos, 61 anos ou mais; (2) a exposição oral dos resultados pelos grupos, no auditório, 

com o auxílio de projetor; e (3) após a exposição, foi feita uma roda de conversa, com a 

participação das duas turmas, dos professores regentes envolvidos, do professor residente e dos 

estagiários. 

Os estudantes consultaram, no total, 138 pessoas, dentre as quais 44 homens e 94 mulheres. 

As três faixas etárias mais recorrentes foram 31 a 40 anos, 21 a 30 anos e 12 a 21 anos. Queimado, 

boneca, mímica e pipa foram as atividades mencionadas como as mais praticadas pelos 
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entrevistados. Tanto as pessoas que responderam o questionário quanto os estudantes das turmas 

participantes entendem que não há brincadeiras específicas para meninos e meninas. Contudo, os 

estudantes ressaltaram que as aulas de Educação Física às quais tiveram acesso na EJA 

oportunizaram reflexões mais amplas e os levaram a questionar ideias pré-concebidas a respeito 

dessa questão. Sobre a discussão a respeito das interações sociais durante a prática de jogos e 

brincadeiras, a temática da violência e bullying chamou a atenção. Segundo os estudantes, embora 

muitos respondentes tenham dito que nunca sofreram nenhum tipo de violência durante as 

brincadeiras, outra parte significativa diz que a violência verbal é recorrente. Também há falas que 

indicam que a ação de contemporizar as discussões durante as brincadeiras e jogos é a mais comum.  

De um modo geral, durante a roda de conversa, surgiram questões importantes para 

pensarmos a dinâmica das aulas de Educação Física na EJA e, sobretudo, para refletirmos sobre 

como os jogos e brincadeiras podem potencializar relações marcadas pela falta de empatia, se não 

forem orientados adequadamente.  

CONCLUSÕES 

Este texto não é sobre jogos, brinquedos e brincadeiras populares, é sobre criatividade, 

autonomia e cooperação. Foi possível observar esses aspectos nos debates junto com os estudantes. 

Foram nessas ações que se desdobraram em pesquisas e articulações que, geradas e decididas pelas 

e com as crianças, tornaram possível um processo dinâmico, criativo e dialógico.  

É de suma importância ressaltar que essas experiências trouxeram à tona a possibilidade e a 

necessidade de darmos a oportunidade, enquanto educadores/as, para o papel que os/as estudantes 

têm nos processos formativos presentes no cotidiano escolar, com possibilidades pedagógicas em 

que os estudantes possam exercer seu protagonismo. 
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Resumo 

O presente relato de experiência apresenta três experiências pedagógicas, realizadas durante o ano de 
2019, em turmas de Ensino Fundamental e Ensino Médio – modalidade Educação de Jovens e Adultos 
– em uma Instituição Federal de Educação Básica do Rio de Janeiro. A temática central dessas 
experiências foi o lazer, abordado a partir dos jogos, brinquedos e brincadeiras populares. As seguintes 
questões nortearam o texto: qual o grau de liberdade para as escolhas de lazer em aulas de Educação 
Física? Os estudantes têm vez e voz nesse contexto? Como o docente pode dialogar com os alunos e 
ajudá-los a lutar por suas demandas brincantes? Nessa configuração que esse relato de experiência 
ganhou seus contornos. Dialogar e lutar por espaçostempos, nos quais os estudantes possam ser ouvidos 
em suas expectativas, bem como em seus interesses na escola, que conduziu as experiências de ensino 
aqui narradas. Nesse sentido, este relato tem como objetivo identificar como os estudantes se 
relacionam com práticas de lazer, por meio dos jogos e brincadeiras e o que surge dessas relações no 
cotidiano escolar. A partir das experiências “Dá para soltar pipa na escola?”, “Colônia de férias na 
escola” e “Jogos, brinquedos e brincadeiras na Educação de Jovens e Adultos” foram construídas 
vivências com as turmas por meio de estratégias para resolução de problemas tais como rodas de 
conversa, formação de grupos, pesquisas e trabalhos coletivos. Foi possível observar que os fazeres-
saberes pedagógicos possibilitaram ações metodológicas criativas e significativas, que descortinaram 
processos educativos dinâmicos, criativos e dialógicos, acentuando o protagonismo dos alunos.  

Palavras-chave: Jogo; Brinquedo; Brincadeiras; Escola; Criatividade. 
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INTRODUÇÃO 

São muitas as dificuldades enfrentadas por professores de Educação Física e de Artes no 

ensino da dança na escola, que se encontra relegado, basicamente, às festividades escolares 

(SOUSA; HUNGER; CARAMASCHI, 2014). Mas apesar disso, a dança erudita, em suas 

manifestações Ballet Clássico e Jazz (BRASIL, 1997), pode tornar-se uma realidade no ambiente 

escolar? 

O presente trabalho tem como objetivo descrever e analisar questões relacionadas ao 

processo de ensino-aprendizagem da dança na escola, em suas expressões Ballet Clássico e Jazz, a 

partir do projeto Dançando na Escola para não Dançar na Vida, desenvolvido em uma escola 

pública do município de Macaé – RJ, entre os anos de 2010 e 2012, atendendo a alunos de diversas 

faixas etárias (crianças, jovens e adultos) e em situações de vulnerabilidade social. 

Busca discorrer, também, sobre aspectos teórico-metodológicos relevantes das aulas 

desenvolvidas e sobre o contexto, as motivações e os procedimentos utilizados. Espera-se que tais 

experiências descritas possam contribuir para futuros pesquisadores da área, ampliando o aparato 

teórico-metodológico do ensino da dança, na escola, e promovendo avanços experienciais no 

campo. Que sirva, ademais, para outros estudos e vivências. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa, de cunho descritivo, de abordagem qualitativa, na forma de relato de 

experiência, tal como em Sousa e Bento (2018), utilizou-se de instrumentos como observações, 

registros das informações – por meio de fotos, anotações e vídeos – e análise de planos de aula, 

descrevendo motivações e metodologias implementadas nas ações de docente e de discentes, nas 

aulas de Ballet Clássico e de Jazz, do projeto em evidência. 

Utilizou-se, também, ao final do segundo ano de vigência do projeto, questionário 

semiestruturado para os alunos maiores (adolescentes e jovens), a fim de verificar as percepções 

desses sujeitos a respeito das aulas realizadas, cujas análises ficarão para um outro momento. Mais 

particularmente, o relato aqui descrito traz considerações significativas para a área, a partir das 

vivências sobre as quais se relata e se reflete. Além do mais, estabelece ponderações e reflexões 

acerca das experiências relatadas, buscando subsídios teórico-metodológicos para questões 

suscitadas durante a vigência do projeto, de grande relevância para futuras propostas. 
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A unidade escolar fica no bairro Botafogo, no município de Macaé – RJ – e atende a alunos 

de comunidades local e adjacentes (Botafogo, Malvinas e Aroeira). As aulas do projeto 

aconteceram no contraturno da escola – duas vezes por semana, com 1h30min de duração para cada 

turma – para aqueles que se interessaram pelo mesmo e se dispuseram a participar. Contou, 

inicialmente, com 4 alunos e 92 alunas. A faixa etária dos alunos participantes variava entre 6 a 17 

anos. E cada turma foi composta por alunos com diferença de idade de, no máximo, três anos entre 

eles. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, deve-se pontuar que o andamento e a dinâmica das aulas foram sendo 

decididos, em conjunto, entre o professor e os alunos do projeto. Estes últimos, portanto, também 

detinham poder de decisão. No início, porém, foi-se observando uma evasão por parte dos mesmos, 

talvez por falta de motivação, já que, na etapa inicial, os exercícios eram mais rígidos, oriundos do 

Ballet Clássico – de preparação (no chão, com fortalecimento e alongamento de abdominais, 

glúteos, laterais e internos da coxa, quadríceps e demais músculos trabalhados) e atividades na barra 

(sequências que iam desde o battement tendu simples, na 1ª posição, até chegar ao grand battement 

e aos alongamentos do final) – eram muito frequentes.  

Após essa observação e conversas com as turmas, alterou-se toda a dinâmica das aulas. 

Assim, as músicas do Jazz foram sendo mais frequentes, até mesmo, na preparação, e os exercícios 

de barra diminuídos, priorizando as atividades de centro – com prevalência dos adágios, das valsas, 

dos pequenos e grandes saltos – e as diagonais, todos de maior interesse por parte dos alunos, 

ressaltando-se que as posições essenciais do Ballet Clássico – de pés, de braços (pela Escola 

Francesa e pelo Método Vaganova), de pernas, de corpo e de cabeça – foram ensinadas desde o 

início. 

A intenção desta atividade não era formar ou “descobrir” futuros bailarinos profissionais. 

Esse fato podia ser constatado, inclusive, pelos planos de unidade e de aula, que continham 

referências explícitas à valorização do progresso biopsicossocial de cada aluno (particular) e 

priorizavam, portanto, a melhora cardiovascular, o aumento da flexibilidade, da força e da 

resistência musculares, a aquisição de valências físicas, para a autonomia nas práticas de dança 

extraescolares e na vida, o aumento da autoestima, além da interação profícua entre todos, a 

melhora nas questões emocionais e nos níveis de saúde mental dos alunos. 
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O foco parecia ser, então, na Promoção da Saúde, em seus diversos aspectos, sobretudo, 

possibilitando que todos pudessem viver suas potencialidades, percebendo a interdependência entre 

os indivíduos e os conflitos resultantes dessa interação, isto é, no reconhecimento da cooperação e 

da solidariedade entre os sujeitos, que precisam ser resgatadas, em conformidade com Akerman, 

Mendes e Bógus (2004), pautando-se, assim, por uma concepção holística de saúde, voltada para a 

multicausalidade do processo saúde-doença como produção social (WESTPHAL, 2008). 

Em decorrência dessa visão, a técnica, embora valorizada, não era considerada elemento 

principal na formação dos alunos pelos exercícios físicos ali desenvolvidos. Os gestos técnico-

motores e as aulas, em si, eram encarados como ferramentas – para a autonomia futura nas práticas 

de dança extraescolares, para o aumento da autoestima e para a melhora da saúde mental do 

alunado, bem como de suas questões emocionais – e não, como um fim em si mesmo, priorizando, 

assim, o caráter educativo da dança. O prazer dos corpos, como resultado das atividades físicas, 

encontra, aí, sua relevância em termos de saúde mental (NARDUCHI; OLIVEIRA, 2019). 

As aulas foram estruturadas e planejadas da seguinte maneira: momento inicial (exercícios 

de aquecimento, alongamento e fortalecimento muscular, sejam na barra, no chão ou no centro), 

visando, além de aquecer a musculatura, à melhoria da força, da resistência e da flexibilidade (esta 

última valência física, vale pontuar, muito solicitada nas modalidades) e preparar o corpo para os 

exercícios físicos mais elaborados; parte principal (movimentos necessários às coreografias – como 

piruetas, pequenos e grandes saltos e valsa; esta, oportuno mencionar, necessária para o trabalho de 

movimentação do corpo em todas as direções, com giros rápidos e pequenos impulsos – e à 

autonomia corporal dos discentes nas modalidades); volta à calma (adágios, sobretudo com 

développés, arabesques, attitudes e grand port de bras); tudo sem a rigidez, de praxe, do Balé 

Clássico. 

Mattos e Neira (2008) ressaltam a necessidade de toda sessão de atividade física incorporar 

períodos de aquecimento, com duração mínima de três e máxima de dez minutos, de modo que os 

movimentos realizados, nesses períodos, devam envolver os grupos musculares e/ou funções que 

serão utilizados na parte principal, porém, de maneira mais lenta e com menos força, tendo como 

meta adaptar, progressivamente, o corpo – sua musculatura, suas articulações e suas funções – às 

demandas mais intensas a que o organismo será submetido nessa parte principal. “A realização de 

um aquecimento adequado pode auxiliar na diminuição da ocorrência de muitas lesões, como os 

estiramentos musculares, entorses e o desconforto lombar, além de reduzir a intensidade das dores 

musculares” (p. 63). Deve-se considerar, também, o período de resfriamento, chamado de volta à 
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calma, como de grande importância, “para que o corpo se recupere do esforço a que foi submetido 

durante o período de condicionamento” (MATTOS; NEIRA, 2008, p. 63). 

Percebeu-se que, no início, havia quatro alunos (sexo masculino) interessados no projeto. 

Chegaram, até mesmo, a fazer alguns meses de aula, mas foram abandonando. Indagando aos 

outros alunos sobre as possíveis causas dessa evasão, no final das aulas, nos momentos de 

discussão, estes diziam que não sabiam dos reais motivos. Ficou combinado, inclusive, que algumas 

alunas tentariam entrar em contato, para tentarem trazê-los de volta. O professor reforçava que as 

mesmas precisariam dos meninos, nas coreografias de fim de semestre, para fazerem o pas de deux, 

um dueto de dança em que dois dançarinos, geralmente uma mulher e um homem, executam passos 

de Ballet juntos. 

Talvez a evasão tenha se dado por questões relacionadas a gênero, sobretudo e mais 

particularmente, por valores sócio-histórico-culturais atrelados a homens e mulheres, uma vez que, 

em alguns momentos, houve falas dessas alunas relacionadas à interdição de pais quanto à 

participação de seus filhos no projeto. Isso evidenciou que as práticas corporais encontram-se 

“generificadas”, suscitando a necessidade de discussões, levadas a cabo, sobre diferenças e 

preconceitos, utilizando-se de exemplos da vida real (bailarinos e jogadores de futebol 

profissionais). 

Em um dado momento, as alunas indagaram sobre a falta de uma avaliação. Foi quando o 

professor sentou-se com o grupo, explicando que, em momento algum, sua intenção foi avaliá-los. 

Porém, não satisfeitas, as alunas perguntaram por que não poderiam, por exemplo, ser avaliadas nos 

ensaios das coreografias de fim de semestre. Após algumas conversas, ficou decidido que elas 

seriam avaliadas quanto a conteúdos conceituais – estudos do livro Ballet Essencial, de Flávio 

Sampaio (SAMPAIO, 2001), procedimentais (técnicas de execução e exercícios desenvolvidos, 

além da criação de coreografias juntamente com o professor) e atitudinais (sentir-se envolvido e 

responsabilizar-se pelo andamento das aulas, bem como atitudes perante os colegas), o que motivou 

muito os grupos e demonstrou, também, a influência dos PCNsEFe (BRASIL, 1997, 1998) nas 

atividades desenvolvidas. Ao fim do semestre, todas queriam saber suas notas obtidas. 

Westphal (2008) destaca a abordagem Socioambiental, em seu quadro sobre concepções de 

saúde, que traz um conceito de saúde vinculado a: estado positivo, bem-estar bio-psico-social e 

espiritual e realização de aspirações e atendimento de necessidades, tendo como seus determinantes: 

as condições biológicas, psicológicas, políticas, culturais, educacionais, socioeconômicas e 

ambientais, tendo como principais estratégias para o seu alcance: promoção de espaços saudáveis, 
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empoderamento da população e desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, o que 

encontra eco na proposta do projeto em voga. A dança é vista, nesse sentido, como uma estratégia 

para se promover saúde. Esta, por sua vez, acaba por ser encarada como “uma condição humana 

que apresenta três dimensões: a física, a social e psicológica” (MATTOS; NEIRA, 2008, p. 57). 

As coreografias eram decididas tanto pelo professor como pelas alunas. As sugestões 

propostas por estas eram, em grande parte, acatadas. Isso refletiu, conforme observado em 

anotações, nas fotos e nos vídeos, na maior motivação dos grupos, mormente durante os ensaios, a 

ponto de alguns deles proporem somente coreografias para todas as aulas. Depois, mediante 

conversas, entenderam a real necessidade do treinamento, ou seja, de exercícios preliminares (de 

preparação, na barra, no chão e no centro). As apresentações se davam ao final de cada semestre. 

O projeto recebeu patrocínio de uma organização global de origem brasileira, de modo que, 

já no segundo ano, a sala onde se realizavam as aulas (último andar do colégio) já havia sido 

reformada, com barras e espelhos em toda a sua lateral. Além disso, as alunas receberam roupas 

apropriadas (collants, saias, meias-calças e sapatilhas). As aulas eram ministradas por um professor 

de Educação Física formado, recém-empossado no concurso público de provas e títulos da 

Prefeitura Municipal de Macaé. Mas o projeto chegou ao fim após esse docente ter se desligado da 

prefeitura no ano de 2012. 

CONCLUSÕES 

Mesmo sabendo das muitas dificuldades enfrentadas por professores de Educação Física e 

Artes no ensino da dança na escola, que se encontra relegado, basicamente, às festividades escolares 

(SOUSA; HUNGER; CARAMASCHI, 2014), a dança erudita, em suas manifestações Ballet 

Clássico e Jazz, tornou-se uma realidade de alunos de diferentes faixas etárias e em situações de 

vulnerabilidade social em uma escola pública municipal, por meio de ricas estratégias didático-

pedagógicas. 

Essas manifestações da denominada cultura corporal de movimento (BRASIL, 1997, 1998) 

sofreram um processo de adaptação, de acordo com as características do grupo assistido e de suas 

necessidades, que foram respeitadas. O ser humano, nessa ótica, foi compreendido como um ser 

total, refletido na perspectiva de saúde abordada e observada. Já o corpo esteve associado, mais de 

que a um organismo biológico, a um conjunto de signos sociais, devendo, por isso, ser 

compreendido com base em sua relação com a cultura (VELOZO, 2010). Assim, as atividades foram 

desenvolvidas, tendo como suporte de ação tais perspectivas e concepções. 
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Resumo 

São muitas as dificuldades enfrentadas por professores de Educação Física e de Artes no ensino da 
dança em ambientes escolares. Encontram-se elas relegadas, basicamente, às festividades escolares. Mas 
apesar disso, a dança erudita, em suas manifestações Ballet Clássico e Jazz, pode tornar-se uma 
realidade no ambiente escolar? O presente trabalho tem como objetivo discutir experiências advindas 
do projeto Dançando na Escola para não Dançar na Vida, desenvolvido em uma escola pública do 
município de Macaé – RJ, entre os anos de 2010 e 2012, atendendo a alunos de diversas faixas etárias 
(crianças, adolescentes e jovens) e em situações de vulnerabilidade social. Busca discorrer, também, 
sobre aspectos teórico-metodológicos relevantes das aulas desenvolvidas e sobre o contexto, as 
motivações e os procedimentos utilizados. De cunho descritivo, de abordagem qualitativa, na forma de 
relato de experiência, utilizou-se de instrumentos como observações, registros das informações – por 
meio de fotos, anotações e vídeos – e análise de planos de aula. Espera-se que tais experiências 
descritas possam contribuir para futuros pesquisadores da área, ampliando o aparato teórico-
metodológico do ensino da dança, na escola, e promovendo avanços experienciais no campo. Que 
sirva, ademais, para outros estudos e vivências. Apesar das dificuldades enfrentadas no ensino da dança 
na escola, relegado, basicamente, às festividades escolares, foi possível concluir que as danças eruditas, 
em suas manifestações clássicas e jazzísticas, tornaram-se uma realidade de discentes – de diferentes 
idades e vulneráveis socialmente – em uma escola pública municipal, por meio de ricas estratégias 
didático-pedagógicas de adaptação às características e às necessidades do grupo assistido, que foram 
respeitadas. 

Palavras-chave: Dança Erudita. Ballet Clássico. Jazz. Escola. Estratégias. 
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INTRODUÇÃO 

A discussão apresentada neste trabalho leva em consideração o fenômeno da longevidade, 

uma realidade peculiar, onde as pessoas estão vivendo mais, boa parte já em fase de aposentadoria. 

A velhice é na história das culturas e da evolução de nossa sociedade algo muito novo: 

sempre foi uma improbabilidade de vida e uma experiência da minoria 

(MAZZAFERRO; BERNHOEFT, 2016, p. 90). 

Diante desta nova realidade, em viver mais, as pessoas buscam novas alternativas para 

ocupar o seu tempo, realizar antigos projetos – adiados por razões diversas –, aqui especificamente 

a busca por uma graduação on-line. 

Atualmente é comum encontrar notícias sobre pessoas com idade, percebidas por muitos 

como fora dos padrões institucionalmente estabelecidos, os nominados de longevos, velhos, terceira 

idade, melhor idade, etc., que iniciaram novas atividades em diversas áreas: educação, arte, esporte, 

ou uma causa social, por exemplo. Faz-se importante esclarecer que, aqui, faremos uso da 

expressão longevo para nos referir ao sujeito desta pesquisa. Não vamos entrar no mérito da 

adequação deste ou daquele termo, pois este é um debate que merece atenção específica. 

Quando se fala em educação para os “idosos”, os “velhos”, tem-se iniciativas como as 

Faculdades da Terceira Idade, que oferecem diversas atividades, oficinas e cursos, contudo, ainda 

não há a oferta de uma graduação de ensino formal regular pensada e elaborada para atender às 

especificidades deste público. 

A Universidade Aberta da Terceira Idade - UnATI – UERJ1 e a Universidade de São Paulo 

– USP2 são exemplos, ambas para pessoas com idades a partir dos 60 anos. Na USP é permitido 

que essas pessoas possam frequentar algumas disciplinas das grades curriculares dos cursos 

oferecidos pela Instituição. Trata-se de duas excelentes iniciativas, no entanto, a proposta deste 

artigo é pensar neste mesmo adulto longevo que deseja ingressar como aluno regular de uma 

graduação. 

Algumas instituições de ensino superior, privadas, já estão atentas a esta demanda, mas, ao 

que parece, com o objetivo de captar alunos. Já é possível encontrar peças de propaganda para este 

público, oferecendo bolsa maturidade, ou seja, um desconto na matrícula e nas mensalidades, com 

base na idade. O que nos chama atenção é ainda não ter identificado ação efetiva específica quanto 
 

1 UnATI-UERJ: http://www.unatiuerj.com.br/cursos3.htm 
2 USP: https://www5.usp.br/81654/idosos-podem-assistir-as-aulas-de-graduacao-no-icmc/ 
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a metodologias de ensino e outras questões importantes para atender adequadamente essas pessoas 

em seus interesses por uma graduação. 

Partindo deste entendimento, podemos inferir que há um fenômeno social – a longevidade e 

a educação – que requer atenção e iniciativas que atendam as demandas que se apresentam. 

LONGEVIDADE E SUAS DEMANDAS 

A longevidade é um fenômeno mundial registrado em diversas pesquisas publicadas, e 

comprovada por relatórios estatísticos – no Brasil, grande parte, sob a chancela do IBGE. Segundo 

este Órgão, a expectativa de vida no Brasil, nos próximos 30 anos, será em torno dos 75 anos de 

idade. 

A longevidade já alterou a pirâmide etária e vem demandando ações para a educação, saúde, 

segurança, trabalho e políticas públicas. Desta forma, todas estas áreas deverão se reinventar para 

atender esta população que vive mais, portanto, envelhece. 

Esse fenômeno tem despertado o interesse de muitos, são diversas as publicações em 

jornais, revistas e sites. Eventos e iniciativas de toda natureza, muitas com a intenção legítima de 

contribuir, de colaborar. Outras, buscando aproveitar o momento, a demanda, para fazer bons 

negócios. 

A educação, alicerce de qualquer Nação, não pode abster-se desta reinvenção, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, público ou privado. A questão é ampla e complexa, e não caberia 

em um artigo. Portanto, aqui se tratará, exclusivamente, da educação superior de adultos, com 

idades a partir dos 50 anos, que estão cursando uma graduação on-line. 

A idade para ser considerado idoso é outro aspecto que merece atenção. Pelo Estatuto do 

Idoso, em seu Art. 1º, o recorte é feito aos 60 anos. No entanto, além deste, torna-se importante 

ressaltar que já há a prioridade especial para as pessoas com idades a partir dos 80 anos, com base 

na Lei 13.466 de 2017, que atualizou os artigos correspondentes do referido Estatuto. 

Na contramão das necessidades impostas pela longevidade está a falta de preparo para lidar 

com as novas demandas, como já mencionado. Sendo assim, pode-se perceber que há uma lacuna 

que precisa ser reconhecida, aceita e trabalhada. Há que se ter bastante atenção e cuidado com as 

necessidades dos longevos, inclusive no contexto da educação. 
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A questão da velhice deve também estar presente no tripé que forma a Universidade, 

ou seja, ensino, pesquisa e extensão, estar na formação e no aproveitamento de mentes 

pensantes e experientes para um mundo mais humanizado (ROCHA, 2016, p. 174). 

Desta forma, é preciso um olhar atento na elaboração de estratégias de ensino e outras 

questões que envolvem a educação em nível superior, inclusive a intergeracionalidade, outro 

aspecto relevante, mas que não será abordado aqui devido a sua amplitude e importância. 

ALUNOS LONGEVOS: O DESAFIO QUE SE COLOCA PARA AS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR 

Os longevos estão cada vez mais presentes nos cursos de graduação, e isso tem chamado a 

atenção das Instituições de Ensino. Já é possível encontrar propagandas de Instituições de Ensino 

Superior privadas, por exemplo, “Bolsa Maturidade”3, com oferta de descontos. Mas como fica a 

prática de ensino e aprendizagem? Há alguma ação neste sentido? Este é um tema que merece uma 

investigação e um olhar atento. 

Para se fazer uma educação de qualidade, em qualquer nível, é necessário envolver muitos 

profissionais, vale destacar o papel docente, lembrando que este não é o único responsável pelo 

processo. Todos os profissionais da educação devem estar envolvidos em ações que acolham e 

integrem adequadamente este longevo no ambiente de educação. Placco e Souza (2003) entendem 

que “não há um único caminho nos processos de ensino-aprendizagem do adulto, sendo necessário 

ao formador cultivar o diálogo e incentivar a expressão de cada um” (PLACCO; SOUZA, 2003, p. 

47). Esse cuidado, quando se trata dos longevos, deve considerar, dentre outros aspectos, a 

possibilidade de estes estarem retornando ao ambiente de estudo após muitos anos, alguns, 

possivelmente, depois de décadas. 

 
3 Cruzeiro do Sul: https://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/bolsas-de-estudos/bolsa-maturidade/ 

Unifran: https://www.unifran.edu.br/beneficios/bolsas-de-estudo/bolsa-maturidade/ 

Unifacear: https://www.unifacear.edu.br/bolsa-maturidade/ 

Unicesumar: https://www.unicesumar.edu.br/maturidade/bolsa-maturidade/ 
Estácio de Sá: https://portal.estacio.br/media/3731920/regulamento-bolsa-maturidade-16012019-vf.pdf. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este é um estudo de caso, que se caracteriza, segundo Gil (2009), em função de cumprir 

algumas etapas: seleção da amostra, definir procedimentos de coletas e análise dos dados, e sua 

interpretação. 

Os participantes da pesquisa foram escolhidos com base na experiência docente da autora 

com este público. Levou-se em consideração, também, o possível interesse das pessoas em 

participar, caso contrário este trabalho não se realizaria. 

A geração de dados acontece por meio de questionário semiestruturado elaborado no Google 

Formulários, disponibilizado on-line, com total sigilo quanto à identificação dos respondentes. 

Foi definido que para o questionário piloto exclusivamente os alunos do curso EaD em 

Teologia iriam participar, exatamente por ser um grupo com o qual a autora já havia atuado, 

desejando, portanto, confirmar suas percepções acerca destes. O questionário foi disponibilizado no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, para todas as turmas, desde o primeiro ao último 

período da referida graduação, sem recorte de idade para participação, no entanto, para este artigo 

foram consideradas as respostas dos participantes com idades a partir dos 50 anos. 

O fato de estar disponível para todas as faixas etárias permite identificar o percentual de 

alunos na idade de interesse para a pesquisa e quanto este representa no universo pesquisado. Além 

disso, há também outros aspectos que podem vir a ser analisados em oportunidades futuras. 

A fundamentação teórica foi essencial, inclusive para elaborar o questionário piloto e para 

concluir a elaboração do questionário final. 

Como já informado, a pesquisa foi composta por dois questionários semiestruturados, 

elaborados no Google Formulários: o primeiro, um questionário piloto, com 26 questões; já o 

segundo, o questionário final, composto por 36 perguntas. Os dois questionários foram compostos 

de perguntas abertas e fechadas. As perguntas abertas visam dar oportunidade para os respondentes 

se expressarem, de ampliarem sua participação, bem como resultar em mais material para análise. 

Ambos foram disponibilizados para resposta no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS 

Vale lembrar que esta pesquisa está em andamento e aqui é apresentado um resultado parcial 

e com recorte diferenciado para dar mais coesão ao desenvolvimento deste artigo, o que em nada 
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compromete a sua essência, pois corresponde à análise de 96 questionários respondidos, dos quais 

22 estão na faixa etária em análise, correspondendo, portanto, a aproximadamente 4,5% do total de 

respondentes. 

A elaboração deste trabalho deu-se a partir da problemática levantada sobre quais as 

motivações que levaram pessoas com idades acima dos 40 anos a buscar uma graduação totalmente 

on-line. Importante lembrar que para este artigo fez-se o recorte de pessoas com idades acima dos 

50 anos e os dados aqui apresentados foram obtidos por meio das respostas apresentadas ao teste 

piloto, uma vez que as respostas apresentadas ao questionário oficial serão utilizadas, primeiro, para 

apresentação para a Banca Avaliadora na referida defesa do mestrado. 

O questionário em questão foi respondido por 96 alunos da Instituição pesquisada, dos quais 

60 estão com idade acima dos 40 anos e 22 com idades a partir dos 50 anos. É possível perceber 

que, na idade de recorte para análise neste artigo, o número de alunos é bem menor, contudo, se for 

levado em conta uma perspectiva futura, este número tende a crescer, em função da longevidade. Se 

vive-se mais, é natural que esta demanda acompanhe este envelhecer da população, que irá por 

certo buscar novas formas de planejar sua vida, ocupar seu tempo, realizar projetos, afinal, a 

educação é um caminho natural para colocar-se apto a novos desafios pessoais ou profissionais, 

pois o mercado de trabalho também já está se adequando, mesmo que a passos muito lentos. 

Ao considerar o gênero4, dos 22 alunos, 10 declararam-se feminino e 12 masculino, 

portanto, percebe uma forte presença das mulheres na graduação, o que já é amplamente 

evidenciado por diversas pesquisas, porém, este é um curso que, em teoria, tem um perfil 

masculino. Ou seja, as mulheres estão fortemente presentes nas Comunidades de Fé, como eles se 

referem. Uma questão peculiar deste grupo é que, quando perguntado sobre o projeto que envolve a 

realização desta graduação, há quase unanimidade nas respostas, afirmam: “Atender ao chamado de 

Deus”, “Trabalhar na comunidade de fé”, “Evangelização”, e “Multiplicar a palavra de Deus”. 

Previsível, já que se trata de alunos do curso de Teologia. 

Ainda com relação à idade, dos 22 respondentes, 7 declararam idade superior a 60 anos. No 

que diz respeito à formação, 8 declararam já possuir uma graduação, e apenas um pós-graduação. 

Portanto, 13 estão fazendo um curso de graduação pela primeira vez. Destes 8 graduados, 4 são do 

gênero feminino e 4 do gênero masculino. O pós-graduado é do gênero masculino e declarou ter 50 

anos. O aluno mais velho declarou ter 73 anos e estar aposentado, sem estudar desde 1985 e nunca 
 

4 A questão 03, sobre gênero, comtemplou as opções masculino, feminino e outros. Mas apenas as opções masculino e 
feminino foram marcadas. 
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havia feito um curso on-line. Afirmou que a experiência está sendo boa. Respondeu que fazer esta 

graduação está fortemente relacionada a melhorar a sua autoestima. Quanto às demais perguntas 

abertas, evitou responder, e quando o fez não apresentou nenhuma informação que seja relevante 

para esta análise. 

Quanto à escolha pela modalidade a distância on-line, grande parte afirmou que a escolha foi 

pela comodidade de estudar em casa, 4 respostas; economia de tempo em deslocamentos, 5 

respostas; e flexibilidade de horário, 7 respostas. Apenas 2 respondentes afirmaram que a escolha 

foi em função de já ter feito curso nesta modalidade de ensino e ter gostado da experiência; outros 2 

pelo baixo investimento e por não terem encontrado o mesmo curso com oferta na modalidade 

presencial. 

Estes dados confirmam o que as pesquisas que têm sido feitas revelam. Grande parte das 

pessoas, independentemente da faixa etária, buscam a Educação a Distância por estes mesmos 

motivos. Ou seja, não trouxemos, a priori, nenhum dado novo. Contudo, se forem observadas as 

respostas às perguntas abertas, é possível observar alguns comportamentos alinhados com o fator 

longevidade, pois grande parte dos 22 respondentes, na idade de recorte aqui analisada, é de 

aposentados – 11 respostas, exatamente 50%. Os demais trabalham com carteira assinada, são 

servidores públicos e há quem esteja em busca de uma oportunidade de trabalho. 

Importante ressaltar que, dos 22 respondentes, 9 estudaram pela última vez nas décadas de 

1980 e 1990. 3 deles, com idades entre 60 e 67 anos, estudaram pela última vez na década de 1970. 

Os demais respondentes estudaram pela última vez na década de 2000. 

Foi dada a oportunidade, para quem desejasse, de deixar um comentário livre. Destes é 

importante destacar o de uma senhora de 67 anos: “Para min será algo novo, mais estou feliz poder 

me graduar, apesar da minha idade, mais é um sonho que consegui realizar entrar para uma 

faculdade”. Este depoimento confirmou o que esta autora observou durante o exercício da docência 

nesta mesma IES, pois recebia muitas mensagens com depoimentos desta natureza, despertando, 

portanto, o interesse em realizar esta pesquisa. 

CONCLUSÕES 

Espera-se, ao concluir esta pesquisa, contribuir para novos espaços de diálogo orientados a 

identificar e viabilizar processos educacionais de inserção dos longevos conforme as suas 

especificidades e necessidades de aprendizagem. Que as iniciativas do governo, das IES, dos 
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profissionais da educação e da comunidade estejam alinhadas ao fortalecimento e à participação 

ativa destes sujeitos na comunidade escolar de nível superior. 

Os resultados parciais indicam que os longevos estão tomando o seu lugar no mundo, e isto 

inclui os bancos das universidades. Desta forma, percebe-se que a longevidade tem contribuído para 

que estas pessoas se lancem a novos desafios. 
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Resumo 

Este texto apresenta relato de pesquisa em andamento, vinculada ao Programa Interdisciplinar de 
Mestrado Acadêmico em Humanidades, Culturas e Artes de Instituição de Ensino Superior.  A 
pesquisa objetiva identificar quais as motivações de pessoas acima dos quarenta anos de idade a 
ingressar em cursos de graduação, especificamente na Educação a Distância On-line. A pesquisa está 
sendo realizada junto aos alunos de graduação on-line da mesma Instituição do referido mestrado, e o 
interesse pelo tema surgiu durante o exercício da docência ao identificar alunos com este perfil nas 
turmas que lecionava. Para o trabalho ora apresentado, fez-se uma análise das respostas obtidas com o 
questionário piloto, uma vez que os dados obtidos com o questionário oficial serão apresentados na 
defesa, prevista para acontecer em março do ano corrente. A pesquisa está sendo realizada com pessoas 
com idades a partir dos quarenta anos, porém, para este artigo, são consideradas as respostas de pessoas 
com idades a partir dos cinquenta anos. Ambos os questionários foram elaborados por meio do Google 
Formulários e disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem. O teste piloto foi realizado, 
exclusivamente, com alunos de graduação on-line do curso de Teologia, da mesma Instituição. Aliado ao 
fenômeno da longevidade, a educação a distância on-line também tem crescido exponencialmente, é 
importante, portanto, compreender o fenômeno da presença dos longevos nesta modalidade de ensino. 
Há alguns poucos trabalhos publicados que abordam esta temática sob a perspectiva da longevidade. 
Entende-se haver uma tendência natural para a ampliação do fenômeno estudado e espera-se contribuir 
para novas pesquisas e debates acerca do tema. 

Palavras-chave: Longevidade; Longevos; Educação Superior; Educação a Distância On-line. 
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INTRODUÇÃO 

Tendo em vista o desejo natural das crianças pelo brincar em meio à natureza, este trabalho 

traz reflexão e a troca de saberes e experiências vividas em uma escola particular do Rio de Janeiro. 

O foco principal é a reflexão sobre a infância, o espaço escolar e o brincar na natureza. Segundo 

Piorsky, 2016, “a criança precisa chegar no seu corpo”.  Um corpo em movimento que se permita 

exprimir emoções, necessidades, sensações e desejos, experimentando as possibilidades corporais 

por meio das brincadeiras e interações em ambientes naturais favorecendo a compreensão do corpo 

parte integrante da natureza, como seres da sensorialidade provocada pelo toque, pelo olhar de 

encantamento a cada descoberta dos elementos e fenômenos da natureza em que estão inseridas. 

Todos os aprendizados passam pelo corpo, por isso escutar as crianças significa perceber o que seu 

corpo comunica por meio do olhar, dos gestos, movimentos, sons, linguagem, a relação com o outro 

(adultos e crianças) e com isso a experiência sensível aguça os sentidos em contato com o mundo ao 

seu redor. O filósofo Larrosa (2016), afirma que:   

O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo [...]. Não está 

como conhecimento científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo como 

configura uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma 

forma humana singular de estar no mundo [...]. (LARROSA, 2016, p. 27) 

O corpo é entendido como espaço de construção simbólica a partir da relação com o outro, 

com o meio e seus significados de acordo com a interação de cada criança com ela mesma, com o 

outro e o mundo. Assim a disponibilidade do olhar do adulto para as ações das crianças são 

fundamentais para o desenvolvimento de propostas que dialogam com seus desejos e necessidades. 

Pensar o lugar do corpo nos espaços educacionais implica em garantir propostas, espaços e 

elementos naturais e não estruturados (que não tem uma função prévia) possibilitem à criança fluir 

em seus movimentos para explorar o entorno, as possibilidades de seu corpo e fazer com que elas se 

sintam instigadas a isso. As imagens apresentadas revelam o vivido, a intensidade dos momentos 

das crianças no encontro com si mesmas, o outro criança e a natureza, todos em conexão e 

harmonia em processo de descoberta. 

O CORPO:  MOVIMENTO LIVRE E ESPONTÂNEO NO COTIDIANO ESCOLAR 

Compreender o corpo em movimento como instrumento expressivo e de construção de 

novos conhecimentos de si, do outro e do universo é uma tarefa que nos provoca e exige olhar 
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atento e potente para as possibilidades e diferentes formas de exploração desse espaço por meio do 

brincar. 

Acreditamos que, numa perspectiva transdisciplinar e complexa, possamos articular as 

estratégias psicomotoras na educação regular, a partir de um lugar para a corporeidade 

e suas expressões, que promova a conexão de cada sujeito com sua potência, na 

autovalorização e na compreensão da necessidade da solidariedade com o outro e com 

o grupo. Um dos canais possíveis dessa expressão pela ação psicomotora é o Brincar 

em seu potencial interativo e de vinculação. (COSTA, 2011) 

Dialogar com o corpo permite abertura constante para a aprendizagem e o desenvolvimento 

infantil. Crianças que brincam em liberdade no ambiente escolar desenvolvem um esquema 

corporal que permite maior equilíbrio, coordenação motora e sentimento de competência, que 

geram autoestima positiva e segurança emocional. O corpo deve ser percebido além da linguagem 

verbal, pois ele se comunica, se potencializa, aprende se transforma a partir da complexidade das 

relações, aprendizados, afetos e encontros.  Para isso, o educador precisa garantir a segurança 

afetiva, preparar e transformar o ambiente, selecionar os materiais, manter a atenção, observar e 

interagir, registrar e interferir quando necessário, mas sem ser invasivo. O espaço foi organizado 

com matérias que pudessem provocar interações e encontros entre as crianças, a natureza e consigo 

mesma.  A figura 1 mostra a exploração e a organização do espaço para a brincadeira com a água. 

Bacias, brinquedos de borracha, elementos da natureza compõe a cena a ser explorada pelas 

crianças. De acordo com Morin, (2011) o mundo torna-se, cada vez mais, um todo, cada parte do 

mundo faz, mais e mais, parte do mundo, como um todo, está cada vez mais, presente em cada uma 

de suas partes. Isto se verifica não apenas para as nações e os povos, mas para os indivíduos. 

Nesta perspectiva de relação e conexão entre a criança e o mundo natural, cabe-nos refletir e 

proporcionar encontros entre seres e elementos da natureza, sendo o corpo, o humano convivendo 

em harmonia formando um todo. Nessa perspectiva de organização de espaço, é imprescindível 

organizar ao ar livre, junto à natureza e proporcionar experiência com água, areia, terra, folhas sem 

expectativa de um produto final e deixar fruir o processo criativo e provocar o encontro entre os 

mundos interno da criança e animais, plantas, terra, areia, água como a natureza externa à ela 

conforme ilustram as imagens 1,2 e 3. 

De acordo com Piorski (2016) esse outro mundo é, aqui, o lugar de investigação do brincar, 

pois, nos caminhos abertos pela imaginação material, pretende-se demonstrar um cosmos 

organizador da criança. 
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ESPAÇOS E MATERIAIS 

Tudo isso propicia à criança a invenção de possibilidades com o corpo inteiro e o 

entrelaçamento na relação não só com o espaço, mas também com os objetos, com ela mesma e 

com o outro: a outra criança e o outro adulto.  

O importante é que a criança se sinta segura e livre para revelar suas competências e 

fragilidades por meio do brincar em sua relação com os materiais, sabendo que há um adulto com 

quem pode contar, que acolhe e respeita suas necessidades. Às vezes, basta apenas um olhar ou um 

movimento que passe confiança, para que pouco a pouco se transforme e se crie um vínculo afetivo. 

Como ressalta Freinet (2004), a atenção da e na criança precisa ser conquistada e jamais exigida de 

modo coercitivo:  

Quando é necessário criar um interesse em torno de um objeto ou de uma ideia é 

justamente porque este objeto ou ideia carecem de interesse para a criança. E quando 

insistimos, estamos contribuindo para provocar uma cisão, estamos ensinando as 

crianças a alienarem-se de seus próprios interesses, de si mesmas. Assim, exigir 

atenção é uma investida contra a vida. A atenção não se impõe, ela é natural se é 

suscitada pelo interesse.  (FREINET, 2004, p. 67). 

Diante da reflexão de Freinet, refletir sobre nossas intervenções nas explorações e interesses 

das crianças exige de nós, educadores, cuidado, atenção e principalmente respeito ao que realmente 

as interessam.  

CONCLUSÕES 

Proporcionar momentos e dar espaço para que a exploração individual e coletiva dos 

materiais é um modo de garantir a brincadeira livre-expressiva na primeira infância, como 

linguagem essencial por meio da qual a criança descobre e apreende o mundo. Um dos 

idealizadores do trabalho nas escolas e creches de Reggio Emíla, Loris Malaguzzi, sintetiza as 

diversas dimensões da importância do espaço para a proposta pedagógica que realizam, instigando e 

inspirando nosso fazer: 

Valorizamos o espaço devido a seu poder de organizar, de promover relacionamentos 

agradáveis entre as pessoas de diferentes idades, de criar um ambiente atraente, de 

oferecer mudanças, promover escolhas, e a seu potencial para iniciar toda a espécie de 

aprendizagem social, afetiva, cognitiva. Tudo isto contribui para uma sensação de 

bem-estar e segurança nas crianças (MALAGUZZI apud GANDINI, 1999, p.157).  
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Segundo Schwall (2012), quando as crianças experimentam um espaço, elas se apropriam 

dele, o vivenciam e encontram seu lugar dentro daquele contexto. As conexões que acontecem entre 

o tempo e o espaço ocorrem por meio dos ritmos da vida cotidiana, dos acontecimentos e as novas 

experiências que se voltam para o futuro. A rotina faz com que as crianças saibam o que vai 

acontecer e sintam-se mais seguras. Assim, a organização da rotina permite que a criança verifique 

que ela tem lugar, que ela é importante e pertencente ao contexto em que está inserida. O ritmo 

ajuda a criança a encontrar a frequência e ela avança no seu desenvolvimento quando percebe que o 

adulto está por perto para ajudar no que precisa. Nesse fazer e refazer diário acontecem as 

atividades que se repetem sempre e, ao mesmo tempo, abre-se a possibilidade de encontrar o 

inesperado, a inovação.  
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ANEXOS 

Figura 1. Brincadeira com a água 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 
Figura 2. brincadeira na areia com calhas de bambu, troncos e potes 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo refletir e compartilhar práticas pedagógicas relacionadas a infância e a 
relação da criança com a natureza em espaços escolares.  Desta forma, este estudo surgiu a partir do 
encontro entre infâncias, nossas e das crianças. A partir desse encontro, surgiram também, alguns 
questionamentos sobre as práticas educativas no cotidiano escolar que relacionavam-se com as nossas 
experiências infantis e reverberavam no olhar para as crianças.  Como o brinquedo e o brincar 
espontâneo se deram em nossa infância e em nossa trajetória de formação continuada como 
educadoras potencializaram nosso fazer, nosso olhar para as ações, explorações das crianças desejosas 
em descobrir o mundo natural nos espaços da escola. Nessa perspectiva, buscamos embasamento 
teórico para fundamentar cientificamente as propostas apresentadas no cotidiano escolar. Louv (2016), 
Larrosa (2016), Lapierre e Aucouturier (2004), Piorski (2016), Morin (2011) entre outros autores 
contribuíram para a construção deste trabalho. Tendo em vista a necessidade e a importância da relação 
estabelecida entre as crianças e a natureza para seu desenvolvimento integral e sadio, aprofundamo-nos 
para um olhar de inteireza, onde a escuta atenta e a observação no papel de educadores pudessem 
proporcionar uma nova percepção do fazer pedagógico. É um convite a novas possibilidades e formas 
de atuação, que ampliam o repertório e as narrativas do fazer, sentir, viver e aprender, favorecendo o 
alargamento do potencial criativo que existe em cada criança e favoreça o desenvolvimento em conexão 
com a natureza por meio do brincar.  

Palavras-chave: Criança; Corpo; Natureza; Espaço; Educação Infantil. 
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INTRODUÇÃO 

Neste artigo, abordamos as políticas públicas relacionadas às crianças de 0 a 5 anos que, a 

partir da Constituição Federal de 1988, colocam em evidência as crianças e seus principais direitos 

sociais, com destaque para a Educação como obrigação do Estado. A esse respeito, CURY ressalta:  

Declarar um direito é muito significativo. Equivale a colocá-lo dentro de uma 

hierarquia que o reconhece solenemente como um ponto prioritário das políticas 

sociais. Mais significativo ainda se torna esse direito quando ele é declarado e 

garantido como tal pelo poder interventor do Estado, no sentido de assegurá-lo e 

implementá-lo (2002, p. 259). 

Para nossa discussão sobre o Tempo Integral na Educação Infantil, destacamos três 

ordenamentos legais que tratam da ampliação da jornada escolar em Tempo Integral: as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs, 2010); o Plano Nacional de Educação 

(PNE, 2014) e o Plano Municipal de Educação de São Gonçalo (PME, 2015).  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A concepção de criança é fruto de uma construção histórica em sua defesa como sujeito de 

direitos que culminou - na educação formal - em regulamentações elaboradas para o fortalecimento 

e reconhecimento da Educação Infantil como integrante do sistema público de ensino. No ano de 

2010, o Governo Federal publicou as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEIs)”. Tal norma obrigatória aponta para uma articulação entre o cuidar e o educar na 

organização das práticas cotidianas e enfatiza que o cuidado dos pequenos deve atender às 

necessidades básicas e afetivas que são prioritárias para o desenvolvimento infantil (BRASIL, 

2010). Tal documento adota definições com as quais comungamos ao longo deste estudo sobre “ser 

criança”:  

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e 

a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010). 

Ainda sobre as DCNEIs (2010), consideramos importante ressaltar, também, a definição da 

jornada escolar em Tempo Integral, que é evidenciada com a seguinte redação: 

É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quatro 

horas diárias e, em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete 
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horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição 

(BRASIL, 2010). 

Na continuidade das políticas que destacam o Tempo Integral na Educação Infantil, o Plano 

Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, determina diretrizes, metas e estratégias para a 

política pública educacional brasileira no período de 2014 a 2024 (BRASIL, 2014). Em sua meta 6, 

o PNE afirma que é necessário: 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) 

dos(as) alunos(as) da educação básica (BRASIL, 2014).  

Sobre esse tema, a estratégia 6.1 do mesmo PNE nos esclarece o que deve ser considerado 

como Tempo Integral, no tocante à Educação Básica. Assim,   

[...] a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e multidisciplinares [...], de forma que o tempo de 

permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser 

igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo [...] (BRASIL, 

2014). 

No cenário da discussão sobre a Educação Infantil em Tempo Integral tomamos como 

referência legal para esta pesquisa, além das DCNEIs e o PNE, o PME de São Gonçalo (PME 

2015/2025), campo deste estudo. O PME foi sancionado no dia 07/12/2015, por meio da lei 

Municipal 658/15 e publicado em Diário Oficial em 09/12/2015. É significativo mencionar as 

estratégias 1.14 e 1.17 para a efetivação da meta 1 desse PME: 

1.14) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência 

das crianças na educação infantil [...]  

1.17) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças 

de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (SÃO GONÇALO, 2015). 

Vale ressaltar ainda a esse respeito, a estratégia 1.12 do referido Plano Municipal de 

Educação, que é garantir que o Município realize e publique, a cada ano, levantamento da demanda 

manifesta por Educação Infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o seu 

atendimento (PME, 2015, p.3). Nesse sentido, justifica-se a temática desta pesquisa sobre a oferta 

do Tempo Integral na Educação Infantil.  
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Importante ressaltar que, em 2015, após a publicação do PME em Diário Oficial do 

município e por meio do Decreto nº 257/2015, as Creches Municipais que ofereciam a Creche e a 

Pré-escola foram transformadas em Unidades Municipais de Educação Infantil - UMEIs (SÃO 

GONÇALO, 2015). A ideia foi propiciar a Educação Infantil em Tempo Integral para um maior 

número de crianças do município.  

No entanto, apesar de todo um esforço empreendido na adequação das políticas educacionais 

municipais às leis federais, na prática, o que vimos observando é o descumprimento de 

determinações e metas que os próprios governos vêm definindo. Nota-se que o Decreto acima 

mencionado não produziu o efeito previsto na concretização da oferta da educação infantil em 

tempo integral, uma vez que as UMEIs continuam priorizando o atendimento em tempo parcial. O 

fato é que, no Brasil, o compromisso político com o cumprimento das leis não atua em 

conformidade com a elaboração das mesmas. O cenário de intensa produção de leis, decretos, 

portarias, resoluções tem se apresentado para a sociedade muito mais como uma manobra política 

do que confirmação de um direito.        

O TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE SÃO GONÇALO 

Este estudo traz uma reflexão sobre o Tempo Integral na Educação Infantil, destacando as 

políticas de atendimento às crianças de 0 a 5 anos nas Creches e Pré-escolas do município de São 

Gonçalo, no que se refere à oferta de vagas no período diurno, em tempo integral. 

Localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, São Gonçalo é o segundo município 

mais populoso do estado, com mais de um milhão de habitantes, noventa e dois bairros e inúmeros 

sub-bairros, divididos em cinco distritos.  

Nas 110 Unidades Escolares distribuídas entre Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º e 

2º Segmentos) e Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º Segmentos), podemos destacar, 

especificamente em relação à Educação Infantil: 74 unidades atendem à Pré-escola (4 a 5 anos) nas 

escolas que têm Educação Infantil e 1° Segmento no mesmo prédio escolar e 28 unidades atendem à 

Creche (0 a 3 anos), seja em jornada parcial ou integral. Tais dados são relativos ao mês de 

novembro de 2019 e foram disponibilizados pela Coordenação de Estatística Educacional da 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED). 
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Além disso, a Rede Pública trabalha com 33 Creches Conveniadas ao município que ofertam 

a Educação Infantil em Tempo Integral para Creche e Pré-escola, contemplando 1.524 crianças na 

Creche e 1.520 na Pré-escola, perfazendo um total de 3.044 crianças atendidas. 

Ainda de acordo com o último mapa estatístico das Unidades Escolares da Rede Municipal, 

1.141 crianças foram matriculadas na Creche e 4.850 matriculadas na Pré-escola, totalizando 5.991 

crianças matriculadas na Educação Infantil (0 a 5 anos). Outro dado importante a ser enfatizado é 

que São Gonçalo tem 20 Unidades Municipais que atendem exclusivamente a Educação Infantil 

(UMEIs), e desse número, apenas 11 são em Tempo Integral. Em relação à jornada ampliada em 

Tempo Integral, o município matriculou 653 crianças na Creche e 817 na Pré-escola. Evidenciamos, 

portanto, que as Creches Conveniadas matriculam mais alunos na faixa etária de 0 a 3 anos. Tais 

dados comprovam que, apesar de ser uma determinação legal a ser seguida pelo município, muitas 

crianças em idade para frequentar a Educação Infantil não tem acesso às escolas, seja no tempo 

integral ou parcial.  

A partir desses dados obtidos na Secretaria de Educação, nos questionamos: Onde estão os 

direitos das crianças à Educação Infantil? O que São Gonçalo tem feito para ampliar a oferta de 

vagas nas Creches e Pré-escolas em Tempo Integral? Quais são as políticas públicas para essa 

primeira etapa da Educação Básica no atendimento às crianças pequenas? A Educação infantil em 

jornada de Tempo Integral está fundamentada em uma proposta de Educação Integral? 

ARAÚJO (2015) nos alerta para o fato da Educação Infantil ser considerada uma política 

pública voltada para as crianças, sujeitos de direitos à educação e aos distintos espaços e tempos na 

instituição escolar. Além disso, há “[...] possibilidade de a educação infantil em tempo integral 

constituir-se em um mecanismo de ampliação de direitos e exigências de outras responsabilidades 

públicas dentro e fora das instituições” (p.42). 

A propósito, ao articularmos a possibilidade da Educação Integral ao Tempo Integral, 

compartilhamos com a ideia de COELHO (2017) de que: 

Falar sobre educação integral, para nós, pressupõe falar, também, em tempo 

ampliado/integral na escola: com o tempo escolar ampliado, é possível pensar em uma 

educação que englobe formação e informação e que compreenda outras atividades - 

não somente as conhecidas como atividades escolares - para a construção da cidadania 

partícipe e responsável (p.93). 
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Considerando a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica, como consta 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, e a sua grande 

relevância para o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida, cabe citar que: 

Repensar a infância e a maneira como a criança vem se constituindo na 

contemporaneidade e em especial no ambiente educacional nos faz repensar práticas e 

fazeres inerentes a esse espaço e que possam favorecer a constituição de sujeitos 

singulares e críticos. Buscar uma nova maneira de conceber a criança no ambiente 

educacional como sujeito capaz de proposições, argumentações e sugestões de 

mudanças pode nos conduzir a uma maneira outra de conceber os fazeres na educação 

infantil (PRADO, 2015, p.1025). 

Ademais, a Educação Infantil é direito de todas as crianças e a possibilidade de sua 

formação integral na Creche e Pré-escola em Tempo Integral é o que tanto almejamos. 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta investigação, a abordagem será de cunho qualitativo, mediante pesquisa documental e 

bibliográfica, além da coleta de dados estatísticos referentes às Unidades Escolares do município de 

São Gonçalo no ano letivo de 2019. 

Segundo Gil, a pesquisa documental se faz importante porque:  

(...) fontes documentais são capazes de proporcionar ao pesquisador dados em 

quantidade e qualidade suficiente para evitar a perda de tempo e o constrangimento 

que caracterizam muitas das pesquisas em que os dados são obtidos diretamente das 

pessoas (GIL, 2008, p.147). 

Em relação à pesquisa bibliográfica, Cervo e Bervian compartilham conosco a seguinte 

concepção: 

A pesquisa bibliográfica é meio de formação por excelência. Como trabalho científico 

original, constitui a pesquisa propriamente dita na área das Ciências Humanas. Como 

resumo de assunto, constitui geralmente o primeiro passo de qualquer pesquisa 

científica (1996, p. 48). 

CONCLUSÕES (NÃO) FINAIS 

As pesquisas sobre educação no Brasil nos apontam para o fato de que ainda há muito a ser 

feito e colocado em prática, principalmente quando nos referirmos à Educação das crianças de 0 a 5 
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anos. Entretanto, a Educação Integral na Educação Infantil é uma temática que merece nossa 

atenção, visto que, apesar da primeira etapa da Educação Básica já ser ofertada em Tempo Integral, 

em sua grande maioria, pouco sabemos sobre a formação desse sujeito criança na perspectiva de 

integralidade da criança. 

Constatou-se até o momento, neste estudo, que a procura por vagas na escola pública vem 

crescendo consideravelmente e cada vez mais, o atendimento às crianças pequenas fica distante da 

realidade. A demanda é muito superior à oferta no município de São Gonçalo/RJ. Os dados da 

pesquisa demonstram que as Creches Conveniadas ao município abarcam a maioria das crianças de 

0 a 3 anos. Dessa forma, faz-se necessário que o município de São Gonçalo, centro desta 

investigação, assuma de fato, suas responsabilidades na garantia do direito à educação infantil, 

pondo em prática as estratégias do PME de São Gonçalo para ampliar o atendimento das crianças 

de 0 a 5 anos de idade. 

Finalizamos nossas reflexões ainda preliminares considerando que a Educação Integral em 

Tempo Integral é muito mais do que a ampliação da jornada escolar. É ter o olhar direcionado para 

o desenvolvimento integral da criança, porque a consideramos como ser multifacetado, complexo - 

mas tão carente de direitos como quaisquer outros sujeitos. Faz-se necessário que esse indivíduo os 

reconheça, desde cedo, para que deles se aproprie. É seu direito. 
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Resumo 

O presente estudo tem por objetivo discutir o Tempo Integral na Educação Infantil, oferecida em 
creches e pré-escolas em um município da região metropolitana no estado do Rio de Janeiro. 
Considerada como a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil tem grande relevância 
para o desenvolvimento da criança, nos primeiros anos de vida. Mediante essa evidência, algumas 
questões permearão este trabalho: Quais são as políticas públicas para essa etapa de ensino, no 
atendimento às crianças pequenas? A Educação Infantil, na jornada de Tempo Integral, está 
fundamentada em uma proposta de Educação Integral? Nessa perspectiva, a Educação Infantil é 
concebida como um direito das crianças de 0 a 5 anos e será discutida com base em três ordenamentos 
legais: as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs, 2010), o Plano Nacional 
de Educação (PNE, 2014) e o Plano Municipal de Educação do município em questão (PME, 2015). 
Nesta investigação, a abordagem será de cunho qualitativo, utilizando-se as pesquisas documental e 
bibliográfica, além da coleta de dados estatísticos referentes às unidades escolares de Educação Infantil 
desse município. Tais informações foram disponibilizadas pelo Setor de Estatística Educacional da 
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e compreende o último mapa estatístico do ano letivo de 
2019. Para o aporte teórico, autores como COELHO (2017), PRADO (2015) e ARAÚJO (2015) nos 
trarão contribuições acerca da possibilidade da Educação Integral e(m) Tempo Integral fazer parte das 
instituições de ensino. Nossas considerações/reflexões foram baseadas na temática que vem se 
destacando na atualidade: Educação Integral e(m) Tempo Integral e, apesar desta pesquisa estar em 
andamento, já podemos afirmar que ainda há muito a ser feito e colocado em prática, principalmente 
quando nos referirmos à Educação das crianças de 0 a 5 anos.  

Palavras-chave: Educação Infantil; Tempo Integral; Direito à Educação. 
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INTRODUÇÃO 

A promoção do desenvolvimento humano tem como locus primário a família que é 

responsável por oferecer ao indivíduo uma língua materna, a cultura, regras de convivência 

“englobando a educação geral e parte da formal, em colaboração com a escola” (DESSEN; 

POLONIA, 2005, p. 304). Família e escola, embora tenham um mesmo objetivo quando se trata da 

educação de crianças e adolescentes, apresentam funções distintas neste processo (OLIVEIRA, 

2007). Professores costumam ter a concepção de que o envolvimento dos pais é um grande aliado 

para uma aprendizagem mais eficiente dos filhos (BHERING, 2003). Contudo, os docentes de um 

modo geral externalizam um descontentamento por acreditar que a família não cumpre o seu papel 

no processo de educação do aluno. Oliveira (2007) observa que a escola, por vezes, idealiza uma 

noção de família, culpabilizando-a pelo fracasso do aluno. Por sua vez, a família responsabiliza a 

escola por não oferecer uma estrutura adequada. Apesar de ambos conhecerem a responsabilidade 

de cada um, não conhecem no entanto as responsabilidades compartilhadas no âmbito educacional 

do filho-aluno. Por isso, esta pesquisa toma como pressuposto que neste campo não há nenhum 

culpado, mas que todos podem trabalhar em conjunto pela educação, especialmente o aluno que, 

sendo o ator principal deste processo, pode ajudar a formular, por meio da autorregulação, suas 

próprias estratégias de aprendizagem. 

As teorias sócio-cognitivas que estudam motivação e aprendizagem, manifestas sobretudo 

na Teoria da Autodeterminação, consideram que pessoas que se autorregulam acreditam que podem 

sempre melhorar o próprio desempenho, pois são intrinsecamente motivadas (BORUCHOVITCH, 

2016). No entanto, diversas pesquisas têm revelado que muitos fatores ambientais podem 

influenciar na motivação do aluno (BZUNECK, 2009). O professor, a escola e a família são 

exemplos de atores que fazem parte desse processo de motivação que se dá no aluno. As relações 

que ali se desenvolvem acabam por se tornar causas de colaboração ou de transtorno para a 

motivação do adolescente. O presente trabalho tem como intuito investigar de que modo as práticas 

parentais são um fator imprescindível para melhor compreender como se dá a motivação do 

indivíduo na aprendizagem. 

A influência da família sobre o aluno já foi verificada de forma profusa por diversas 

pesquisas. No entanto, ainda é insuficiente pesquisas que relacionam os impactos das práticas 

parentais na motivação, sobretudo, do aluno de Ensino Médio, uma vez que pesquisas sobre práticas 

e cuidados parentais estão mais localizadas na primeira fase da infância. Macarini et al. (2010) 
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constatam que a literatura sobre práticas parentais, no Brasil, ainda é muito recente sobretudo no 

que tange às metodologias utilizadas, bem como ao aprofundamento das questões centrais. 

Neste sentido, se torna relevante estudos que busquem compreender as diversas variáveis 

que participam desta relação entre a motivação do aluno para aprender e as práticas parentais, a fim 

de contribuir para o aperfeiçoamento da prática docente no campo da didática, dos cuidados 

parentais em vista da educação e da gestão escolar. Tal estudo vai, também, servir como aporte para 

auxiliar os alunos a desenvolverem estratégias de aprendizagem que melhor se adequem a sua 

realidade.  

TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO 

A Teoria da Autodeterminação (Self Determination Theory) foi desenvolvida por Deci e 

Ryan (1985) que encontraram empiricamente três necessidades psicológicas básicas, que norteiam o 

agir humano: competência, autonomia  e interação social. Essas necessidades visam alcançar o bem 

estar e a saúde do indivíduo, em uma perspectiva eudaimônica (DECI; RYAN, 2000). Desta 

maneira, surgem dois principais problemas que passam a ser investigados: quais os objetivos de 

determinadas atividades exercidas e por que o indivíduo deseja alcançá-los. Em vista disso é que o 

estudo da motivação se torna um dos elementos centrais da Teoria da Autodeterminação. Ryan e 

Deci (2000) estabelecem então uma distinção entre motivação intrínseca e extrínseca. A motivação 

intrínseca é aquela encontrada em indivíduos que realizam determinadas tarefas porque elas se 

bastam por si só, não necessitando de nenhuma espécie de recompensa, como por exemplo assistir 

um filme nas feŕias ou praticar um esporte com os amigos. Contrariamente, a motivação extrínseca 

é encontrada em indivíduos que exercem determinadas atividades que não têm um fim em si 

mesmas, mas que são um meio para alcançar alguma compensação. Assim, caso o aluno assista um 

filme exigido pelo professor apenas porque será cobrado em uma avaliação ou se pratica um esporte 

na aula de Educação Física apenas para ser aprovado na disciplina, então fica caracterizada a 

motivação extrínseca. A motivação intrínseca tem se revelado, portanto, como sendo a mais 

eficiente para a aprendizagem. 

Empiricamente, já se sabe que existe diferença motivacional significativa quando se analisa 

diferentes séries escolares (GOTTFRIED et al., 2007). Marchiore e Alencar (2009) realizaram 

pesquisa com alunos do Ensino Médio e verificaram que motivação intrínseca e extrínseca atuam 

em um continuum, de modo que uma complementa outra, não sendo essas duas orientações 

motivacionais necessariamente opostas. Outro dado relevante desta pesquisa é que os alunos da 
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escola particular e os alunos do segmento masculino alcançaram resultado superior nos itens do 

questionário, apresentando uma motivação mais intrínseca. No estudo de Marchiore e Alencar 

(2009), os itens “Eu estudo por medo dos meus pais me punirem”; “Eu estudo porque meus pais 

prometem me dar presentes, se as minhas notas forem boas” apareceram entre as menores médias 

da pesquisa. Este dado pode significar que os alunos de Ensino Médio não estão preocupados em 

corresponder às expectativas de seus pais, de modo que as crenças parentais não tenham influência 

significativa nesta etapa da adolescência ou pode representar que os estilos de práticas parentais são 

predominantemente voltados a favorecer a motivação intrínseca. Esta importante questão, no 

entanto, só poderá ser respondida dando enfoque a este problema de pesquisa, de modo a 

possibilitar a compreensão sobre quais fatores de práticas parentais favorecem a motivação 

intrínseca do aluno. 

PRÁTICAS PARENTAIS 

Embora a Teoria da Autodeterminação tenha realizado um grande avanço em pesquisas que 

procuram compreender como se dá a motivação para que o sujeito persiga determinadas metas, ela 

não se aprofunda sobre a influência da parentalidade ao transmitir suas crenças para os seus filhos e 

em como isso pode alterar a própria etologia do sujeito (KELLER, 2002). Nesse sentido, as demais 

teorias da Psicologia do Desenvolvimento Humano que desenvolveram estudos sobre crenças 

parentais podem servir como uma grande aliada da Teoria da Autodeterminação para melhor 

compreender como se dá a formação do self. Seidl-de-Moura (2011) afirma que o processo de 

desenvolvimento do ser humano acontece por toda a sua vida, adquirindo notável complexidade, 

por se revelar como multidimensional e oscilante, haja vista que pode mudar de direção ou 

funcionalidade com o passar do tempo. Neste sentido, a motivação deve ser compreendida como 

uma função cognitiva que faz parte de um processo mais amplo dentro do movimento da mente 

humana (SEIDL-DE-MOURA; OLIVA, 2009) e que a todo instante sofre influência do meio em 

que o indivíduo está inserido. 

Macarini et al. (2010) formulam o estado da arte sobre as práticas parentais, que aparecem 

na literatura brasileira também com os nomes de práticas educativas, práticas de cuidados, cuidados 

parentais, associados a crenças, valores, ideias, metas e cognições parentais. Todas essas 

concepções querem expressar as relações que pais ou cuidadores primários estabelecem em prol do 

desenvolvimento e do bem-estar das crianças e adolescentes. 
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Ferreira et al. (2002) fizeram um levantamento de pesquisas realizadas no âmbito da 

psicologia transcultural - que buscam entender as especificidades de cada cultura, ao passo que 

também tentam encontrar aspectos minimamente universalizáveis, levando em conta abordagens 

que são ao mesmo tempo ética e êmica - para compreender e mensurar as razões do individualismo 

e do coletivismo presentes nas diferentes sociedades. É nesse contexto que Schwartz (1994a apud 

FERREIRA et al., 2002) estabelece modelos para o construto valor e a forma como eles estão 

associados às crenças e às metas desejáveis e os modos de conduta para alcançá-las. Na mesma 

orientação, Rokeach (1973 apud FERREIRA et al., 2002) foi um dos precursores a identificar a 

diferença entre valores terminais e valores instrumentais. Ou seja, os primeiros dizem respeito 

àquelas metas a que se pretende chegar, sendo portanto estados desejáveis de existência, como a 

liberdade, a verdade ou a paz. Enquanto que os segundos estão relacionados às ações para se chegar 

aos valores primeiros, como a honestidade, a tolerância e a responsabilidade. Schwartz (1994b apud 

FERREIRA et al., 2002) tomou como base a relação entre valores, as metas conscientes e as 

necessidades básicas biológicas, de interação social e de funcionamento grupal. Tal associação 

dialoga com a teoria da motivação desenvolvida por Maslow (1970), que já havia concebido, em 

sua psicologia humanista, o modo como o sujeito busca satisfazer suas necessidades humanas. A 

partir disso, Schwartz (1994b, 1996 apud FERREIRA et al., 2002) propõem uma classificação de 

dez tipos de valores motivacionais que foram associados a quatro dimensões bipolares: os valores 

de autodeterminação e estimulação foram encontrados associados à dimensão de abertura à 

mudança, enquanto que os valores de segurança, de conformidade e de tradição estavam associados 

à dimensão de conservação. Os valores de poder e de auto-realização foram encontrados associados 

à dimensão de autopromoção, enquanto que os valores de universalismo e de benevolência estavam 

associados à dimensão de autotranscendência. Já o valor de hedonismo associou-se tanto à abertura 

à mudança quanto à autopromoção. Schwartz e Ros (1995 apud FERREIRA et al., 2002)  

constataram que em sociedades em que os indivíduos privilegiam a autonomia são encontrados os 

valores da autonomia intelectual e afetiva. “A estimulação parece estar associada com a crença de 

que é importante a livre expressão da criança (...) A ideia é que a liberdade da criança é 

fundamental para uma vida saudável e um desenvolvimento rico em potencial.” (SEIDL-DE-

MOURA et al., 2009, p. 507). 

Outros estudos foram desenvolvidos em vista de analisar as práticas parentais com crianças 

e adolescentes em atividade esportiva. Em pesquisa realizada por Vissoci et al. (2013, p. 355), com 

adolescentes de 13 a 20 anos de um clube de futebol, constatou-se “o papel mediador da motivação 

autodeterminada sobre a relação entre suporte parental e estratégias de enfrentamento de estresse 
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em atletas de futebol de campo”, em que a motivação intrínseca foi favorecida pelo suporte 

parental, gerando melhores estratégias de enfrentamento de estresse. No entanto, a falta de suporte 

parental resultava em uma maior motivação extrínseca do aluno. Vieira et al. (2013) também 

verificaram a importância do estilo de suporte emocional dos pais para a motivação intrínseca dos 

filhos praticantes de futebol de campo. As relações sociais próximas e a combinação de relações 

entre os pais com seus filhos e a relação deles com os seus pares são fundamentais para a 

continuidade da prática esportiva, o que foi identificado em pesquisa com adolescentes de 10 a 14 

anos (ULLRICH-FRENCH; SMITH, 2009). Mães e pais que foram vistos como modelos positivos 

de práticas parentais, que tinham crenças mais positivas sobre a competência de seus filhos e que 

deram respostas contingentes positivas mais frequentes a sucessos de desempenho estavam 

associados a atletas que tinham maior competência, prazer e percepção de desempenho, 

favorecendo a motivação intrínseca. As crianças que também perceberam que seus pais estavam 

mais envolvidos em sua participação no futebol e exercendo menor pressão para a prática do 

esporte tiveram respostas psicossociais mais positivas (BABKES; WEISS, 1999). Em pesquisa 

realizada com seis grupos focais de treinadores, verificou-se que comportamentos exigentes e 

autoritários que representam o envolvimento excessivo dos pais afetam negativamente o 

treinamento (GOULD et al., 2008). 

CONCLUSÃO  

As práticas e crenças parentais exercem um papel importante na formação do sujeito, 

podendo afetá-lo tanto positivamente quanto negativamente em seu desenvolvimento. O grau de 

pressão exercido sobre os filhos pode favorecer o evitamento e a autodefesa. Ou seja, pais que 

cobram muito de seus filhos e os criticam demasiadamente exigindo perfeição contribuem para que 

eles desenvolvam medo de errar e, consequentemente, busquem fugir das tarefas (REIS; PEIXOTO, 

2013) “Verificou-se igualmente, que os jovens a quem os pais dão autonomia e carinho, têm 

tendência a ter um melhor rendimento acadêmico, bem como uma menor predisposição para 

apresentar fobia social.” (CAMACHO; MATOS, 2007) As práticas educativas parentais também 

variam conforme o rendimento acadêmico do aluno que, caso seja baixo, se manifestam com 

“pouca atenção e afeto, têm dificuldades para responder às iniciativas dos filhos para o diálogo, 

estabelecem muitas regras independente de seu cumprimento, relaxam as regras já estabelecidas e 

punem fisicamente seus filhos” (SAPIENZA; AZNAR-FARIAS; SILVARES, 2009). As 

percepções dos adolescentes em relação aos pais em concordância com o desenvolvimento e 
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favorecendo a autonomia nas situações de tomada de decisão foram associadas positivamente a 

ajustes e ganhos de auto-estima ao longo da transição do Ensino Fundamental para o Ensino Médio 

(LORD; ECCLES; MCCARTHY, 1994). 

A premissa é de que uma melhor compreensão do desenvolvimento humano e do 

funcionamento da cognição é imprescindível para entender melhor como se dá o processo de 

construção do conhecimento do aluno, de forma a propiciar uma aprendizagem mais favorável. 

Guimarães e Boruchovitch (2004, p. 149) afirmam que para que a ação do aprender possa se dar de 

forma efetiva é preciso que haja “a criação da cultura de uma comunidade escolar na qual todos os 

alunos e professores sintam-se aceitos e emocionalmente vinculados”. Deve-se somar a isso as 

práticas parentais como elemento fundamental desta cultura de educação. Estas perspectivas de 

pesquisa, portanto, têm como foco servir como um subsídio para as práticas pedagógicas, com 

vistas a garantir a efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos. 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta pesquisa em desenvolvimento que tem como intuito investigar de que 
modo as práticas parentais são um fator imprescindível para melhor compreender como se dá a 
motivação do indivíduo na aprendizagem. Para tal, utilizar-se-á referenciais teóricos da Psicologia do 
Desenvolvimento que possam dialogar com a temática da motivação. A premissa é de que uma melhor 
compreensão do desenvolvimento humano e do funcionamento da cognição é fundamental para 
entender melhor como se dá o processo de construção do conhecimento do aluno, de forma a 
propiciar uma aprendizagem mais favorável. Paralelamente, a Teoria da Autodeterminação tem 
constatado que a motivação intrínseca tem se revelado como sendo a mais eficiente para a 
aprendizagem, se comparada a motivação extrínseca. Neste contexto, as práticas e crenças parentais 
exercem um papel importante na formação do sujeito, podendo afetá-lo tanto positivamente quanto 
negativamente em seu desenvolvimento.   Este estudo verifica a influência da parentalidade ao 
transmitir suas crenças para os seus filhos e em como isso pode alterar a própria etologia do sujeito: 
pais que propiciam a promoção da autonomia de seus filhos no lugar de práticas superprotetoras 
contribuem para uma aprendizagem mais autorregulada de seus filhos. Estas perspectivas de pesquisa, 
portanto, têm como foco servir como um subsídio para as práticas pedagógicas no campo da didática, 
com vistas a garantir a efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos. 

Palavras-chave: Práticas parentais; Autorregulação; Teoria da autodeterminação; Motivação intrínseca; 
Motivação extrínseca. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo resulta de minha monografia para a conclusão do curso de especialização 

em educação infantil. Nela, conto sobre a minha experiência em turmas de crianças em cursos de 

inglês e dialogo com outras profissionais da área. Busco discutir os tipos de relações que são 

desenvolvidas entre crianças e adultos nesse ambiente a partir do pensamento de Martin Buber.  

Analiso dois cursos diferentes, ambos localizados na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

Por questões éticas, serão nomeados como Curso 1 e Curso 2. O Curso 1 atende a todas as idades. A 

turma em que o texto se focaliza é um grupo de crianças entre quatro e seis anos, que tinha aulas 

nas manhãs de sábado. O Curso 2 recebe somente crianças, que podem ser matriculadas a partir dos 

três anos de idade.  

A CRIANÇA, A ESCOLA E PRINCÍPIO DIALÓGICO DE BUBER 

O tema “aula de inglês para crianças” requer que se esclareça a concepção de criança e 

quem é a criança dentro da escola, porque, como se discutirá, os procedimentos adotados 

tradicionalmente em instituições formais de educação infantil são apropriados pelos cursos de 

inglês. Quanto à criança na escola, outras questões se colocam: a rotina, o espaço e as relações 

vividas neste ambiente. Por fim, o princípio dialógico de Martin Buber e o pensamento deste 

filósofo serão propostos para se pensar a educação e a necessidade de recuperação do aspecto 

humano nas relações cotidianas. 

Os discursos produzidos sobre as crianças e não por elas regulam os processos educacionais 

e moldam as identidades de professores e crianças (Tiriba, Barbosa e Santos, 2013). Kramer (1999) 

assinala a importância de se compreender a criança como cidadã e, portanto, sujeito de direitos, 

como alguém que produz cultura e é por ela produzida. A criança contribui culturalmente 

contestando a ordem estabelecida, e traz em si a possibilidade de se fazer um novo diferente. No 

entanto, enquanto a criança tenta criar seu mundo novo, diz a autora, o capitalismo impõe seus 

modelos de desumanização, ausência de capacidade crítica e passividade. 

Quanto à rotina e à organização do espaço, ambas ecoam as concepções pedagógicas da 

instituição (Barbosa, 2006; Camões, Pio Borges e Roncarati, 2013). Segundo Barbosa (2006), a 

rotina é uma categoria pedagógica através da qual os profissionais de educação infantil estruturam 

seu trabalho cotidiano e pode ter diferentes autorias, ou ainda autorias polifônicas, pode ter ainda 

fatores condicionantes, como o espaço arquitetônico, e ela pode ou não ser sustentada por uma 
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teoria. No entanto, as rotinas podem tornar-se alienação quando seus executores sentem que ela está 

fora de seu domínio e simplesmente seguem passivamente uma sequência de ações que não lhes 

pertence e que não problematizam. Conforme discute Castro (2016), mesas e cadeiras são utilizadas 

no ambiente escolar para o controle do corpo e a privação do movimento. A autora defende que as 

crianças, têm direito a interações e brincadeiras. Entretanto, é comum aos espaços educativos negar-

lhes estes direitos já que, de acordo com Kramer (1999), tradicionalmente coletivizam as crianças 

dentro de uma metodologia produtivista, que organiza e reprime suas ações e expressões.  

Buber (1965, 2007) diferencia a coletividade da comunidade. Na primeira, o indivíduo se 

exclui a si mesmo ao tornar-se parte da multidão, o que faz com que a responsabilidade se 

fragmente e se divida por todos. Já, na segunda, as pessoas estão engajadas em um trabalho comum, 

vivendo entre si uma relação Eu-Tu, em que cada indivíduo sai da multidão amorfa e toma para si a 

responsabilidade.  

Este filósofo critica a modernidade por ter enraizado um tipo de experimentação do mundo 

que fez com que a humanidade se objetificasse, tornando as formas de viver progressivamente 

menos humanas, já que o humano é definido em Buber (1965, 1979, 2007) pelo poder de relação. 

As palavras-princípio alicerçam seu pensamento. Elas fundamentam a existência de um Eu, que 

figura em dois domínios: Eu-Isso e Eu-Tu. O primeiro pressupõe uma transitividade. Nela, o Eu age 

com o seu outro, humano ou não, de uma maneira objetiva e utilitária. Mas, numa relação Eu-Tu, o 

Eu vivencia o encontro com o outro de forma plena, aceitando-o como presença.  

Segundo Buber (2007), há três formas de Eu conhecer o outro: observar, contemplar e tomar 

conhecimento íntimo. Cabe aqui destacar a tomada de conhecimento íntimo, que é viver uma 

relação com um outro que “diz algo” a mim e a isto eu respondo. Quanto ao diálogo, Buber (1965) 

diferencia três tipos: o diálogo técnico, o monólogo disfarçado de diálogo e o diálogo genuíno. 

Convém aqui destacar o diálogo genuíno, aquele em que, falando ou em silêncio, o participante tem 

o outro em mente e se volta para ele com a intenção de entrar em uma relação mútua com ele. 

Existem ainda para Buber (1965) três tipos de relação dialógica dentro da educação: a experiência 

de inclusão abstrata e mútua, a experiência de inclusão concreta e unilateral e a experiência de 

inclusão concreta e mútua. Cabe aqui focar na de inclusão concreta e mútua, que é o mesmo que a 

amizade, em que um participante percebe o outro como presença por completo. 

Para Buber, toda educação genuína é educação do caráter, porque o educador genuíno não 

tem somente a intenção de ensinar conteúdos ou habilidades, mas preocupa-se com a pessoa como 

um todo. Tudo o que vivemos imprime algo em nós e participa na formação do nosso caráter. O 
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educador é aquele que tem a intenção e a consciência de sua participação nesse processo do 

educando. Quando o educando confia no educador e sente que não é para ele um simples negócio, 

aprende a perguntar. Cabe ao educador responder com responsabilidade (Buber, 1965). 

AS VOZES E O CONTEXTO DESTE ESTUDO 

Foram utilizados para este estudo as anotações que mantive durante meu trabalho nos cursos 

aqui chamados de 1 e 2 e entrevistas com profissionais dos dois lugares. Por questões éticas, todos 

os citados são identificados por nomes fictícios. Foram entrevistadas: Amanda, Flora e Gabriela, 

professoras do Curso 2, e Luana, a professora do Curso 1 que assumiu a turma depois da minha 

saída.  

Ambos os cursos tinham salas pequenas para o número de alunos e lotadas de cadeiras e 

mesas. Ambos também tinham uma prática pedagógica semelhante à do jardim-de-infância 

tradicional. Como parte da rotina, destacam-se: o trabalho manual, o deslocamento em filas, a 

linguagem trabalhada através de contos, sequências fixas e cantos para cada momento. No Curso 2, 

as aulas eram de duas horas duas vezes na semana. Já, no Curso 1, a turma de 4-6 anos tinha aulas 

com a mesma duração, mas apenas aos sábados. Foi desafiador e transformador trabalhar com esta 

turma, por isso, dedico algumas notas sobre essa experiência.  

Em primeiro lugar, notei que, pela distância entre uma aula e outra, havia na percepção das 

crianças certa confusão quanto à proposta do curso, ao meu papel e ao de si mesmas enquanto 

grupo. Foi preciso inserir como rotina a roda de conversa, feita em português. Embora isso 

contrariasse a exigência do curso de uso exclusivo do inglês, foi a solução para que muitas crianças 

se tornassem menos agressivas e chorosas e para que criássemos uma relação mais afetuosa.  

Cabe ainda destacar que esta turma era nova e a única turma de crianças aos sábados, o que 

gerou muitas reclamações por parte dos alunos adultos. Por fim, a gerência acabou mudando a 

turma para segundas e quartas à noite. Mas, antes disso, para evitar encontros entre alunos crianças 

e alunos adultos, a gerência propôs que as crianças fossem levadas ao banheiro e ao bebedouro 

antes da aula e no fim do intervalo e proibidas de sair da sala durante a aula, o que, na prática, 

fracassou. Fiz, então, com as crianças uma lista de combinados, na qual criamos o “direito à 

voltinha”. Elas teriam direito a uma voltinha por tempo e poderiam aproveitá-la como quisessem. 

Luciano, por exemplo, aprendeu a se acalmar, se tornando menos agressivo, ao se valer do direito à 

voltinha para correr pelo pátio.  
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Outra questão foram alguns responsáveis que ficavam no pátio olhando pela janela da sala, 

com uma posição ora curiosa ora inquisitória. A solução que encontrei foi convidá-los para entrar 

na aula e participar, com atividades como jogos, lanches coletivos, entre outros. O resultado foi 

incrível, porque não só fez com que os adultos saíssem de sua posição inquisitória, como deixou as 

crianças felizes em tê-los por perto.  

Nas entrevistas, as professoras demonstraram conceber a criança como ser passivo e em 

formação, que tem certa facilidade em aprender uma segunda língua. As professoras retratam as 

crianças em ações de absorção muito mais que em atos de reprodução ou de criação. Segundo Flora, 

“eles reproduzem pouco, muito menos do que aprendem”. Entretanto, a criança é também retratada 

como desatenta, necessitando o tempo inteiro ser entretida e, ao mesmo tempo, controlada. Todas 

citaram a necessidade de variação das atividades sob risco de entediar ou perder a atenção das 

crianças, o que poderia acarretar no descontrole da turma, cabendo ao professor entreter e manter as 

crianças sempre ocupadas para evitar a bagunça e conservar a atenção.  

Sobre o uso do português em sala, todas dizem fazê-lo em situações específicas, como nos 

momentos de conflito entre as crianças ou ainda para repreendê-las. Mas nenhuma das entrevistadas 

citou a permissão para o uso da primeira língua em momentos agradáveis, como para parabenizar 

ou estabelecer vínculos afetivos entre pares ou entre professora e alunos. Nem mesmo mencionam 

seu uso durante a roda de conversa, citada pelas profissionais do Curso 2 como essencial para o 

estabelecimento de relações de confiança e acolhimento com as crianças. 

Embora todas as professoras afirmem que a vida da criança fora do curso reflete na aula, 

apenas Gabriela cita a família como parte integrante do processo educativo da criança, dizendo que 

“a escola tem que estar assim jogando com os pais […] para eles poderem crescer de uma maneira 

saudável emocionalmente”.  

Sobre a vontade das crianças, as profissionais do Curso 2 foram unânimes em dizer que 

acreditam que, na maioria dos casos, as crianças gostam e querem estar no curso de inglês, mas 

Luana, a professora do Curso 1, mostrou uma perspectiva diferente, mas coerente. Diz a professora: 

Quando eles entram em sala e a coisa é interessante, as musiquinhas, as brincadeiras, 

eles gostam. Mas para eles é um sacrifício, é fome, é cansaço, é sono, o horário não 

ajuda, às vezes, eles já vêm da escola. Então eu acho que eles gostam, alguns gostam, 

mas tem essas questões […]. Mas no final eles participam e tudo vira bagunça, não é? 

Para eles, é tudo brincadeira. (Luana, professora do Curso 1, 13/06/2018) 
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POR RELAÇÕES MAIS HUMANAS NO CURSO DE INGLÊS 

Esse contexto de “sacrifício”, como diz Luana, mostra que é preciso tirar a criança da 

posição de objeto e “tomar conhecimento íntimo” para então responder a ela. Comumente, nós, 

adultos, chegamos às crianças com nossa “couraça” e vemos nelas somente aquilo que o hábito e os 

discursos desgastados nos deixam ver. Repetimos que “para elas é tudo brincadeira” e que “criança 

aprende rápido”. Acreditamos que devemos ocupá-las o tempo inteiro sob o risco de perder o 

controle do grupo. Vemos as famílias como nossas inimigas. Mas será que é possível criar um 

ambiente saudável de convívio entre adultos e crianças, chamando todos para a participação ativa? 

Pena, Castro e Souza (2014) discutem que os ambientes de educação infantil se colocam 

como um contexto em que os corpos são controlados, os desejos, silenciados, e as relações, 

moralizadas. A superlotação de cadeiras e mesas, as propostas de que as crianças fossem proibidas 

de sair da sala são alguns exemplos de como o ambiente do curso não foge disto. O Curso 1, apesar 

de ter uma metodologia que dá margem à autoria do professor, privilegia o aluno adulto em 

detrimento do aluno criança. As crianças têm que ficar na sala para que o adulto faça uso do pátio, 

sua turma fecha pelo incômodo do outro. Foi observado que falta a ambos os cursos o espaço para o 

diálogo entre professores e crianças e entre professores e pais. Segundo Kramer (2013), é comum 

que professores, adultos em geral, e crianças encontrem-se em relações cotidianas sem vínculo 

algum. Desta forma, a relação Eu-Isso predomina, materializada em práticas em que a dimensão 

humana se perde. Em um encontro pedagógico verdadeiro, o professor se coloca por inteiro diante 

das necessidades concretas do aluno, respondendo-o com responsabilidade (Kramer et al, 2016). 

A filosofia do diálogo de Buber propõe alternativas para repensarmos o relacionamento de 

crianças e adultos. Para o autor, a existência do homem é fundamentalmente dialógica, isto é, ele só 

pode ser compreendido em sua relação com o outro. Segundo ele, é por meio da confiança que se 

pode acessar o caráter do educando, objetivo final da educação digna deste nome. Além disso, é 

impossível criar esta relação de confiança sem que os envolvidos se abram ao diálogo e sem que se 

reconheçam entre si seus participantes. Para que as crianças sejam vistas em sua inteireza, é preciso 

ouvi-las e conhecê-las, deixando que elas se expressem. É necessário que se reconheça que o 

português não só pode mediar situações de conflito como também aproximar as pessoas e fortalecer 

as relações. Neste sentido, a roda de conversa se mostrou como um momento especial para criar 

afeto e confiança.  

Em ambos os cursos, podemos notar que falta uma conexão com o mundo exterior, com a 

escola e com a família. Não há como a família sair de uma posição inquisitória e de clientelismo se 
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não superarmos a prestação de contas e estabelecermos uma relação de transparência e, novamente, 

de confiança. Há inúmeras possibilidades para isto: convidar os pais para algumas aulas ou partes 

delas, fazer lanches coletivos, brincadeiras com as famílias, e o que mais a criatividade permitir.  

O curso necessita sim possibilitar diferentes tipos de atividades, mas ao mesmo tempo se 

abrir ao inesperado. Ter somente o conteúdo linguístico como o foco acaba fazendo com que outras 

formas de comunicação e expressão, feitas em português, por gestos ou por toques, percam a sua 

legitimidade e pareçam distrações, quando, na verdade, constituem solo rico para a aprendizagem.  

CONCLUSÕES 

As crianças enquanto cidadãos de direito necessitam de espaços de educação formal ou não 

formal com uma abordagem mais humana e humanizadora. Para tanto, é necessário ir além da 

adaptação do que é feito na escola em outro idioma ou do que é feito com os adultos de uma forma 

mais lúdica. Criar um curso para crianças requer que se reexamine o tempo, o espaço e as relações 

de maneira que respeitem a criança em suas especificidades.  

Buber (1965) convida a pensar na interação entre crianças e adultos como uma relação 

humana, de amizade, de afeto e de compreensão. O caráter institucional não pode apagar a 

dimensão humana desse encontro. O movimento que se faz necessário é o de voltar-se para o outro 

enquanto presença, solução que se coloca como um desafio no mundo contemporâneo, em que 

relações coisificadas se tornam a norma. 

A experiência pedagógica relatada e o que foi dito nas entrevistas retratam o quanto é difícil 

enxergar o outro e responder a ele enquanto presença. No entanto, procurou-se também demonstrar 

que com pequenos gestos torna-se possível transpor algumas dentre tantas barreiras.  
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Resumo 

O presente artigo resulta de minha monografia para a conclusão do curso de especialização em 
educação infantil. Trago a minha experiência em turmas de crianças em cursos de inglês e dialogo com 
outras profissionais da área. O objetivo é discutir os tipos de relações que são desenvolvidas entre 
crianças e adultos no curso de inglês, assim como dos adultos que estão envolvidos com as crianças 
entre si, a partir do pensamento de Martin Buber. Primeiramente, são abordadas a concepção de 
infância e algumas categorias que dizem respeito às instituições de educação infantil, tais como a rotina 
e o espaço. Em seguida, são pontuados os principais conceitos da filosofia de Buber, focando naqueles 
que concernem à educação. Posteriormente, utilizando como material minhas anotações e entrevistas 
feitas com outras profissionais, me debruço sobre algumas questões que afetam a relação entre adultos 
e crianças nesse contexto, tais como: a organização do espaço, a rotina, a forma como a família da 
criança é recebida e como a criança significa o curso. Analiso a necessidade de se repensar as relações 
entre adultos e crianças e entre os professores e os responsáveis pelas crianças no curso de inglês, a fim 
de construir um encontro pedagógico verdadeiro, como propõe Buber. O artigo conclui que estruturar 
um curso de inglês para receber crianças necessita mais do que uma simples adaptação de um cotidiano 
escolar para outra língua ou de procedimentos utilizados com adultos de forma lúdica, mas sim do 
respeito à criança em todas as suas especificidades, o que requer que ela seja visibilizada, que se 
estabeleça com ela uma relação humana. 

Palavras-chave: Infância; Educação não formal; Relações; Buber. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relato visa elucidar a experiência dos autores — licenciandos em Geografia — 

dentro de um dos projetos efetivados por nosso núcleo no Programa Institucional de Residência 

Pedagógica (PIRP) da Universidade Federal Fluminense (UFF). Este projeto ocorreu junto a outros 

licenciandos integrantes do grupo, a orientadora, aos professores preceptores e aos estudantes da 

escola campo onde foi gestado. O local de atuação e acompanhamento foi o Colégio Estadual 

Aurelino Leal (CEAL), localizado no bairro Ingá, no município de Niterói, estado do Rio de 

Janeiro, com alunos dos 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio. 

O projeto político-pedagógico e ético em questão foi nomeado, “A universidade é nossa!”, e 

seu objetivo geral era trazer aos alunos uma riqueza de informações organizadas sobre ingresso em 

universidades — destacando as públicas — que vimos não estar ao alcance dos mesmos. O objetivo 

não explicitamente declarado, pelo contexto político exposto, era - e continua sendo - oportunizar 

um debate sobre a importância e o acesso às Instituições de Ensino Superior (IES) porque, daí 

advém a origem do nome do projeto: a Universidade é nossa!  

Em um primeiro momento, refletiremos sobre os motivos que nos levaram à elaboração do 

projeto. O debate levará em consideração, além da constatação dos questionamentos dos alunos, 

qual o papel do(a) professor(a) neste momento e o que justifica a inclusão deste tópico em um 

projeto educacional de licenciandos em Geografia. A seguir, abordaremos o projeto em si, sua 

estruturação, apresentação e materiais utilizados. Posteriormente, apresentaremos os resultados 

encontrados, de acordo com as opiniões dos alunos, os pontos positivos e negativos e reflexões para 

futuras oportunidades. 

INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO: COMO SE INGRESSA EM UMA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR? 

Diferente de um estágio “tradicional”, que pode, eventualmente, focar na burocracia e não 

buscar a construção (sempre dura porque contraditória) de uma práxis, a residência pedagógica foi 

cumprida em 440 horas de acompanhamento contínuo de um professor preceptor e suas turmas. 

Esta observação prolongada permitiu a formulação de hipóteses e busca por caminhos diferentes 

quando os quefazeres docentes eram, em alguma medida, compartilhados Além do tempo maior de 

convívio com os alunos tínhamos as reuniões semanais que se ocupavam de refletir, estudar, sonhar, 

criticar, planejar e conceber novos caminhos. Nesse contexto, uma observação comum entre os 
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residentes, como já explicitado, era a falta de conhecimento dos alunos sobre os processos que 

envolvem o ingresso nas IES, bem como as políticas de permanência. Como exemplo ilustrativo, a 

grande maioria dos alunos não conhecia o que era um pré-vestibular social, mesmo tendo um 

presente na própria escola aos sábados, e outro na Faculdade de Direito da UFF, localizada ao lado 

do Colégio. 

Como se ingressa em uma Instituição de Ensino Superior (IES)? Em linhas gerais, o projeto 

“A universidade é nossa!” visa responder esta pergunta aos alunos promovendo assim um debate 

nosso direito estar numa Universidade Pública.  Juntamente à forma de ingresso, tratamos também 

de permanência, pois este é um assunto quase desconhecido dos alunos e sem o conhecimento deste 

muitos nem tentam o ingresso.  

De acordo com Freire (1983), quando falamos de comunicação, o educador e o educando 

dialogam ativamente em um processo no qual ambos são receptores e emissores do ensino, fazendo 

com que ambos eduquem-se e percebam  limites e potencialidades em seus saberes e trocas. 

Portanto, comunicar aos estudantes os direitos que foram conquistados, após décadas de luta 

contra um sistema excludente, eurocêntrico, no que diz respeito à ampliação ao acesso à 

Universidade Pública e às políticas de permanência, ganhou centralidade e urgência. A 

Universidade Pública precisa ser acessada por todas as classes sociais, sobretudo por aquelas que 

historicamente foram alijadas, e a luta pela sua continuidade como lugar de produção de 

conhecimento científico e lugar de mudança de trajetórias familiares é de todos.  

Como educadores e geógrafos, normalmente nos atentamos às diferentes escalas na análise 

de um processo. Não foi diferente neste caso, ao passo que localizamos uma necessidade local, 

observamos desdobramentos nacionais que nos influenciam, e de certa forma nos incentivam à 

execução do projeto. À escala local sobrepõe-se uma miríade de políticas que cerceiam a produção 

do currículo no cotidiano tais como a BNCC. Em escala nacional ainda, observamos como ocorre o 

sistema de avaliação para a entrada nas IES, por meio do SISU, vestibulares específicos e ENEM.   

Em momentos de estudo foi Michael Apple (2011) quem nos fazia pensar: qual o sentido de um 

currículo único. 

Vemos neste quadro de desmonte da Universidade Pública uma possibilidade de 

agravamento de uma  situação existente, que é a marginalização do estudante de escola pública. 

Seguindo as ideias de Bordenave (1994) sobre participação e marginalização, vemos o estudante de 

escola pública marginalizado em relação ao espaço das IES, sobretudo públicas. Isto é, vítima de 

um processo modernizador que o exclui de participar de certas esferas sociais. 
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Em um contexto de debates sobre notícias falsas e ameaças concretas, vislumbrado com 

horror durante as eleições de 2018, tentamos suprir uma demanda de uma formação crítica dos 

alunos juntamente com um projeto que discutisse a garantia de direitos. Portanto, o projeto é 

pedagógico, político e ético pois se apresenta como resistência em um contexto de ameaça política 

às instituições de ensino. É também participativo, pois atua como intervenção ativa a fim de reverter 

um quadro de marginalização do estudante de escola pública (BORDENAVE, 1994). 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “A UNIVERSIDADE É NOSSA!” 

Tendo a ideia, a pergunta a ser respondida e os objetivos, o próximo passo foi a elaboração 

do que seria feito. Foi definido inicialmente o que seria apresentado, sendo, respectivamente: o que 

é uma universidade e seu papel social; quais são, quantas são e onde estão estas universidades no 

estado do Rio de Janeiro e o que elas oferecem; como acessá-las e como permanecer nelas. 

Estas categorias principais desdobram-se vários tópicos. Quando é falado o que é uma 

universidade, acaba-se abordando IES de forma generalizada, e também cursos técnicos. Ao 

descrever quais e onde elas estão, levou-se em consideração a realidade do aluno da escola-campo, 

portanto o enfoque foi o Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente o Município de Niterói e 

do Rio de Janeiro. Dizer o que elas oferecem, nesse caso, inclui uma elucidação da diversidade de 

opções presentes nas IES, assim trouxemos exemplos de cursos poucos conhecidos. Por ingresso, 

ressaltamos todas as etapas e formas desde os pré-vestibulares — sobretudo sociais —, vestibulares 

(ENEM, UERJ), e sistemas de seleção (SiSU, ProUni, Fies), incluindo uma explicação detalhada 

sobre a Lei de Cotas. Já por permanência, frisamos o Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(Pnaes), dando exemplos próximos de como ele é aplicado. 

Todas essas informações foram coletadas pelos integrantes do PIRP e esquematizadas de 

acordo com os tópicos anteriores a fim de produzir materiais que pudessem ser apresentados e/ou 

entregues aos alunos. Ficou decidido que o conteúdo seria organizado em três formatos com 

funções distintas. O primeiro seria uma apresentação de slides, com o foco de nos auxiliar em uma 

aula dialogada apresentando as questões aos alunos, de forma gráfica, porém rica em conteúdo de 

interesse deles sobre o tema. 

Com outro enfoque, produzimos dois outros materiais semelhantes. Chamamos ambos de 

cartilhas, uma mais completa, outra mais direta e resumida. A cartilha resumida foi feita em 

formato de folder e distribuída aos alunos no final das apresentações. Esta tinha como função 

manter os principais tópicos acessíveis aos alunos e servir como material de fácil consulta a 
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eventuais dúvidas, além de ser potencial material de divulgação entre colegas que não estavam 

presentes nas apresentações. A versão completa foi disponibilizada online, pelas redes sociais da 

própria escola. Esta possuía uma quantidade de informações maior e mais detalhada, contendo tudo 

que foi coletado por nós, estruturada em tópicos. 

REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira apresentação dos materiais foi feita no último bimestre letivo de 2018, muito 

próximo ao ENEM. Assim, a resposta inicial e geral dos alunos foi de que deveríamos ter 

apresentado o projeto com maior antecedência ao exame. Infelizmente, os materiais ficaram prontos 

nesse tempo. Apesar desse “atraso”, a recepção foi extremamente positiva, despertando muitos 

interesses. Alguns buscaram se esforçar e dar o seu melhor mesmo que já estivessem tão perto das 

provas, outros optaram em deixar para o ano seguinte, mas iriam tentar. Também, é claro, houve os 

que não demonstraram muito interesse ou se acharam incapazes, por necessidades imediatas de 

inserção no mercado de trabalho, sendo esses uma pequena parcela. 

No ano seguinte, na mesma escola, apresentamos os materiais produzidos logo nas primeiras 

semanas de março, quando existe maior frequência de alunos, adaptando nosso conteúdo e nossa 

apresentação às demandas e respostas dos alunos. Consideramos adicionar algumas explicações 

básicas sobre carreira militar, muito demandada pelos alunos, e um maior tempo para tratar de 

cursos profissionalizantes. 

Para nós, licenciandos, a Residência Pedagógica representou uma forma de contato com a 

escola a partir de um acompanhamento continuado e a possibilidade de maior interação com os 

diferentes agentes presentes naquele espaço. Uma escola foi revelada. Possibilitou também o 

desenvolvimento do projeto que se formulou a partir das demandas dos alunos e de uma observação 

atenta dos licenciandos. 

Dentre as incertezas que pairam no ar, nos chamou diretamente a atenção a ameaça ao 

ensino, sobretudo superior. Como docentes em formação, temos receio que as possibilidades que 

nos são ofertadas não sejam aos próximos. Em outras palavras, tememos que a desinformação 

alinhada a um projeto de governo privatista ocasione um desmonte da universidade pública, e cada 

vez mais nossos medos se tornem realidade. 
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Nosso projeto não é só pedagógico, é também político, pois atua como uma resistência às 

ameaças; é participativo, no que se compreende a tentativa de evitar uma alienação do estudante de 

escola pública em relação ao espaço universitário, da educação superior.  

Por fim, entendemos nossas limitações, sendo a principal a escala em que podemos atuar 

diretamente. Compreendemos que é uma resistência local e limitada, porém, efetiva dentro desta 

realidade. O folder, material mais simples distribuído aos alunos, encontra-se nos anexos abaixo 

para que possa ser (ou não) consultado e adaptado às outras realidades e escolas públicas. 

REFERÊNCIAS 
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Nota de fim 

1 Participaram do núcleo de Geografia e deste projeto em especial, o preceptor Saulo Guimarães Farias e os estudantes: 
Ana Clara Dias de Almeida, Anderson de Almeida e Castro, Bruno Aguiar dos Santos, Isabella de Abreu Ferreira, 
Luiza Marins Miranda da Silva, Paulo Domingos Pires Teixeira Jr., Priscilla Fernanda Oliveira Silva. 

ANEXOS 

Fotos 1, 2 e 3. Cada foto representa um dia de apresentação em turmas diferentes do 3º ano do Ensino Médio, do 
Colégio Estadual Aurelino Leal 
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Folder 1 e 2. Amostra do folder simplificado com as principais informações, que foram entregues para todos os alunos 
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Resumo 

O presente artigo trata de questões acerca de perspectivas de futuro, garantia de direitos e 
vulnerabilidade das infâncias e juventudes pobres no Brasil desde a vivência de um grupo de estudantes 
de Licenciatura em Geografia que iniciou o trabalho de Residência Pedagógica em agosto de 2018, 
tendo como um dos objetivos, a criação de projetos para o Colégio Estadual Aurelino Leal (CEAL) em 
Niterói, RJ.  O projeto “A Universidade é nossa!” surgiu com a percepção dos licenciandos do grande 
déficit de informações referentes ao ingresso em uma Universidade / Universidade Pública após 
conversas com os alunos do terceiro ano do ensino médio sobre seus planos e perspectivas para o 
futuro. É de suma importância ressaltar o momento histórico em que surgiu o projeto. Em um 
contexto político nacional conturbado, como aqueles que antecederam as eleições presidenciais de 
2018, o sentimento predominante nos ambientes acadêmicos e escolares — nos quais estamos imersos 
— era de incerteza.  Quando iniciamos o acompanhamento das turmas no colégio havia uma 
orientação explícita da direção de não se discutir política em sala de aula e reprimir a declaração de 
apoio a qualquer candidato. Para o(a) professor(a) de Geografia, bem como para todo o corpo docente 
de qualquer instituição, isso é um limitador enorme: aos alunos, um bloqueio; aos licenciandos em 
formação, um choque. O artigo justifica e contextualiza o projeto “A Universidade é nossa!”, bem como o 
papel do(a) professor(a) de Geografia na criação e execução do mesmo. Trata também de explicar a 
estruturação do projeto, seus formatos e conteúdos, e seus usos em sala de aula. 

Palavras-chave: Residência Pedagógica; Universidade Pública; Geografia; formação de professores; 
juventude. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho parte de um relato de experiências de uma educadora da Educação Infantil com 

vistas a dialogar sobre metodologias e práticas de ensino/aprendizagem com crianças.  

Apresenta a experiência de um menino de 4 anos que frequentava a casa de seu bisavô e 

passou a ganhar moedinhas de R$ 1,00 para comprar seu sorvetinho Chicabonzinho na saída das 

aulas de natação. “Custa só uma moeda” dizia ele para o bisavô, que passou a guardar as moedas 

durante a semana e presenteá-lo nas visitas aos sábados. O número de moedas variava a cada 

semana e o menino relatava nas visitas quantos sorvetes tinha comido na semana. Depois de um 

tempo, o menino descobriu que o sorvete Chambinho também era gostoso e custava 2 moedas 

(R$2,00). Sua avó passou então a “brincar” com o menino sobre a divisão das moedas que ganhava 

numa experiência lúdica de calcular: se ganhasse 5 moedas, ela ficaria com 3 moedas então quantas 

sobrariam para ele? E se ela ficasse com uma, quantas sobrariam para ele? E assim por diante... O 

menino começou a calcular quantos sorvetinhos poderia comer na próxima semana, em função das 

moedas que havia ganho no sábado. “Vó, vou comer tantos Chambinhos, mais tantos 

chicabonzinhos e ainda posso dar essa pra você”. “Ótimo, então vamos também dar alguma pro 

vovô, outra pra vovó, quantas sobram pros seus sorvetinhos?” Nesse exercício de somar e subtrair 

as moedas e os valores delas em função dos preços dos sorvetes, o menino desenvolveu a destreza 

de calcular mentalmente. Entendemos, por meio dessa experiência, a importância de incorporar a 

brincadeira como experiência de cultura nas nossas práticas educativas. 

Incorporar a dimensão lúdica no trabalho com os conhecimentos de diferentes áreas, 

objetiva contribuir para que as crianças estabeleçam associações e significações que potencializam 

suas possibilidades de apropriação desses conhecimentos, salienta (BORBA, 2012). No entanto, 

torna-se “importante ter o cuidado de não reduzir a brincadeira [...] a um mero recurso didático, 

pois assim os estaremos destruindo como espaços de experiência lúdica e de cultura”, explica a 

autora (BORBA, 2012, p. 73). “O trabalho só assumirá uma perspectiva lúdica se tiver como 

características a fruição, a escolha, a  ausência de consequências, as descobertas, a possibilidade de 

decisão, solução e iniciativa da criança”, reitera Borba (ibidem).  

De acordo com Vigotski (2007, p. 94), “o aprendizado das crianças começa muito antes de 

elas frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na 

escola tem sempre uma história prévia”. E esta é a história do menino que começou a lidar com 

operações de adição e subtração como consequência de sua própria aritmética pré-escolar. Por meio 
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de instruções recebidas de como agir, o menino desenvolveu a capacidade de calcular. Essa 

experiência implica em considerar o que a criança consegue fazer com a ajuda do outro e isso pode 

ser “muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que o que consegue fazer sozinha”, 

completa o autor (VIGOTSKI, 2007, p. 96). 

Dialogamos com autores interacionistas Piaget e Vigotski para refletirmos sobre o modo 

como as crianças percebem suas vivências, explicam suas estranhezas e constroem hipóteses para 

suas explicações, de forma a construírem conhecimentos por meio da interação com o meio. 

Davis e Oliveira (2010) destacam a concepção interacionista acerca da influência que 

organismo e meio exercem em ação recíproca, acarretando mudanças sobre o sujeito. “[...] na 

interação da criança com o mundo físico e social que as características e peculiaridades desse 

mundo vão sendo conhecidas. Para cada criança, a construção desse conhecimento exige 

elaboração, ou seja, uma ação sobre o mundo”, destacam as autoras (ibidem, p. 43). 

Segundo Vigotski (2007), em sua evolução sócio, histórica e cultural o ser humano se 

desenvolveu, criando mediadores, os instrumentos e os símbolos. Os instrumentos são as 

ferramentas que permitem ao homem atuar concretamente na natureza. Já os símbolos são 

instrumentos intermediários, mediadores entre o psiquismo e o mundo, pelos quais atuamos de 

forma indireta, ou não concretas. Numa linguagem matemática, o sistema numérico é formado por 

símbolos que internalizamos e com os quais podemos agir por meio desses mediadores em um 

plano simbólico. No caso de nosso exemplo, os números ou símbolos, concretizados nas moedas, 

são instrumentos mediadores para agir dentro do nosso sistema psicológico. 

A matemática, como ele mesmo exemplifica, foi desenvolvida graças à capacidade humana 

de imaginar (VIGOTSKI, 2018). Se o homem não pensasse nas possibilidades de conquistar o 

espaço e a natureza não teria descoberto os números e as palavras. Como explicar o infinito sem a 

capacidade de simbolizar? E o que dizer da combinação de uns (1) e zeros (0) que propicia ao 

homem a linguagem digital? Da mesma forma as crianças constroem suas capacidades de pensar 

usando o número e quantificando a natureza. No nosso caso, a brincadeira com as moedas e a 

motivação para os sorvetes favorece a construção do número e a habilidade de quantificar com 

instrumentos (moedas) que permitem concretamente fazer combinações e cálculos também no plano 

simbólico.  

Piaget (2011) definiu o desenvolvimento cognitivo num processo contínuo caracterizado por 

quatro etapas distintas, dentre elas, a etapa sensório-motora, a etapa operatório-concreta, a etapa 

operatório-concreta e a operatório-formal. Nossa intenção é refletirmos sobre a experiência do 
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menino, de modo a esclarecer o pensamento infantil considerando-o como um sujeito epistêmico e 

ativo no processo de construção de seus conhecimentos. 

O menino em questão demonstra que seu pensamento ganha maleabilidade de operar 

mentalmente com esquemas em ação que, até o momento, não eram representados. Já consegue 

elaborar mentalmente operações articuladas como realidades necessárias, o que significa que a 

criança se torna capaz de realizar operações mentais que fazem parte de sua experiência empírica, 

segundo os postulados de Piaget, seguidos pelos estudos de Kamii (1991, p.15) afirmando que “o 

número é a relação criada mentalmente por cada indivíduo”.  

Nessa mesma perspectiva piagetiana,  que pode explicitar o caso em análise, Kamii (1991, 

p.70) em seus estudos sobre “situações escolares em que o professor pode ‘ensinar’ (grifo da 

autora) número” , adverte-nos que: “[...] para estimular o pensamento numérico  das crianças, 

gostaria de recordar ao leitor, uma vez mais, que a criança não constrói o número fora do contexto 

geral do pensamento do dia-a-dia”.  Na sequência de seus estudos Kamii (1991) nos convoca a 

pensar em situações da vida diária e jogos que podem encorajar os pequenos a pensarem sobre 

números e quantidades, a partir de objetos e situações que tenham significado para eles. Segundo a 

autora, a matemática e a quantificação são inerentes a nossa vida. Precisamos selecionar, guardar, 

distribuir, coletar coisas, objetos, tarefas, tais situações são inevitáveis no cotidiano do ser humano 

e da escola. O professor pode utilizá-las para estimular o desenvolvimento do pensamento infantil. 

Na perspectiva de Vigotski (2007), as vivências/experiências do menino em questão, 

evidenciam a importância da existência desse “outro social” (seus avós que com ele brincam com as 

moedas) como mediadores do desenvolvimento e também da aprendizagem. O autor destaca os 

aspectos qualitativos da capacidade de uma criança resolver problemas, comparando seu 

desempenho em contextos mediados socialmente com contextos onde sua atuação é solitária. 

Frente a essas questões, convidamos aos diálogos as experiências que nós, professoras dos 

cursos de licenciaturas em Pedagogia de duas instituições de ensino superior públicas, vivenciamos 

no decorrer de nossas atuações com nosso(a)s aluno(a)s graduando(a)s nas disciplinas curriculares e 

nos estágios supervisionados dos quais participamos. Situações e possibilidades didático-

pedagógicas que os futuros professores podem utilizar para conduzir e estimular o pensamento 

numérico e a quantificação por meio de objetos e práticas da vida diária da Educação Infantil. 

Partimos da microgênese de análise de uma experiência de brincar para refletirmos sobre 

duas importantes metodologias e práticas de ensino com crianças que julgamos necessárias no 
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encontro e no diálogo com elas como forma de caminharmos ao encontro do reconhecimento delas 

como sujeitos e atores sociais plenos, construtores de suas histórias e do mundo que as cerca. 

METODOLOGIAS E PRÁTICAS DE ENSINO COM CRIANÇAS 

Vimos reiteradamente trabalhando com nossos graduandos a importância de considerarmos 

metodologias de trabalhos diferenciados no trabalho pedagógico com as crianças na Educação 

Infantil. 

A primeira em destaque é a experiência de brincar com as crianças, de sermos parceiros de 

suas interações lúdicas, partilhando com elas decisões, escolhas, papeis e respeitando suas lógicas e 

formas de organização e significação da realidade. Essa metodologia cria um espaço de 

aproximação e de relação de afeto com as crianças, na medida em que aprendemos com elas a 

inverter a ordem, a rir, a representar, a sonhar e também a imaginar (BORBA, 2012, p. 74). 

A segunda metodologia que destacamos diz respeito ao trabalho por projetos como uma das 

mais valiosas na Educação Infantil. Essa metodologia centra a aprendizagem em uma experiência 

coletiva e também cooperativa, na medida em que alguma criança do grupo pode avançar e 

desenvolver seus conhecimentos porque é sustentado pelos conhecimentos das outras crianças desse 

mesmo grupo. É uma metodologia centrada em problemas e cria com as crianças um grupo de 

investigação. O trabalho de projeto “coloca-se na zona de desenvolvimento proximal da criança 

convidando-a a trabalhar acima e adiante de suas possibilidades, tornando-se um eficaz andaime 

para o seu desenvolvimento”, afirma Vasconcelos (BARBOSA, HORN, 2008, p. 9). 

Trabalhar com projetos na educação infantil implica considerar que  

[...] os projetos vão além dos limites de currículos, pois os temas eleitos podem ser 

explorados de forma ampla e interdisciplinar, implicando pesquisas, busca de 

informações, experiências de primeira mão como visitas e entrevistas, além de 

possibilitarem a realização de inúmeras atividades de organização e de registro, feitas 

individualmente, em pequenos grupos ou com a participação da turma toda. 

(CORSINO, 2012, p. 101). 

Nas duas propostas apresentadas neste artigo, destacamos a perspectiva de Vigotski que 

enfatiza os aspectos qualitativos da capacidade da criança solucionar problemas, mostrando seu 

desempenho em contextos mediados socialmente. Para esse autor, a escola é o lugar privilegiado 

onde o desenvolvimento potencial da criança se realiza via imitação ou ajuda de outrem e que se 

torna atual por meio de mecanismos de internalização.  
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Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona do 

desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos internos 

de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage 

com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma 

vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 

desenvolvimento independente da criança. (VIGOTSKI, 2007, p. 103) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como educadoras universitárias que se dedicam na formação de futuro(a)s pedagogo(a)s, 

escolhemos trazer para o debate um tema que reforça nossa posição de cientistas que estudam o 

desenvolvimento e o aprendizado humano, quando diz respeito às crianças e suas construções 

subjetivas através dos outros e, principalmente, com os outros. Acreditamos que essa é mais uma 

iniciativa para garantir as condições necessárias mais qualificadas ao atendimento das crianças.  

Sendo assim, partimos de uma experiência empírica construída com uma brincadeira de 

criança, um jogo com moedas como o caso em questão, para refletirmos sobre o matematizar 

subjetivo e sobre o trabalho com projetos coletivos por meio de consonâncias com os pressupostos 

teóricos interacionistas de Vigotski e Piaget. 

Trabalhar com a perspectiva teórica interacionista implica destacar que o conhecimento é 

uma produção social que emerge da atividade humana e caracteriza-se por ser social, instrumental e 

transformadora do real. Nesse sentido, os estudos de Piaget e Vigotski apresentam contribuições 

para empreendermos esforços com nosso(a)s graduando(a)s sobre a construção social dos 

conhecimentos a partir das possibilidades de interações entre sujeitos e ambientes físicos onde estão 

inseridos, evidenciando principalmente que, não apenas a escola, mas “todo o ambiente ensina - e 

aprender significa criar cultura”, destacam (BARBOSA E HORN, 2008, p. 25). 
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Resumo 

O trabalho apresenta uma experiência infantil de um menino que começou a lidar com   operações de 
adição e subtração como consequência de sua própria aritmética pré-escolar. O texto dialoga sobre 
duas importantes metodologias e práticas de ensino/aprendizagem com crianças: a dimensão lúdica no 
trabalho com os conhecimentos e o trabalho por projetos que centra a aprendizagem em problemas 
numa experiência coletiva e também cooperativa de um grupo de investigação com as crianças. Piaget e 
Vigotski, autores interacionistas, contribuem para refletir sobre o modo como as crianças percebem 
suas vivências, explicam suas estranhezas e constroem hipóteses para suas explicações, de forma a 
construírem conhecimentos na interação com o meio. Vigotski, em um de seus postulados sobre o 
desenvolvimento infantil, compara diferentes níveis de execução em uma atividade desenvolvida pela 
criança sozinha e com a ajuda do outro. Piaget esclarece o pensamento infantil e considera a criança 
como um sujeito epistêmico ativo no processo de construção de seus conhecimentos. Na perspectiva 
piagetiana, Kamii esclarece que a matemática e a quantificação são inerentes à vida e que o educador 
deveria utilizar situações cotidianas, tais como selecionar, guardar, distribuir, coletar coisas, objetos, 
tarefas que tenham significado para as crianças de modo a estimular o desenvolvimento do pensamento 
infantil. A partir da microgênese de análise de uma experiência lúdica, o artigo enaltece o 
reconhecimento da criança como sujeito e ator social pleno, construtor de suas histórias e do mundo 
que as cerca. Este estudo contribui para empreender esforços com graduando(a)s e futuros 
educadore(a)s sobre a construção social do conhecimento a partir das possibilidades de interações entre 
sujeitos e ambientes físicos onde estão inseridos, evidenciando principalmente que, não apenas a escola, 
mas “todo o ambiente ensina - e aprender significa criar cultura”. 

Palavras-chave: experiência lúdica; metodologias e práticas de ensino; perspectiva interacionista. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho discorre sobre a relevância do/a educador/a trabalhar as emoções associadas ao 

processo de ensino/aprendizagem na infância por meio de experiências lúdicas como práticas 

pedagógicas. 

O texto configura uma narrativa autobiográfica, na medida em que ajuda a compreender a 

dimensão humana das histórias singulares marcadas pela cotidianidade de tempos e espaços 

concretos na qual vive a professora de educação básica como sujeito e autora desse trabalho e a 

coletividade (FERRAROTI, 1988). 

A relevância da temática para a Educação diz respeito à centralidade no sujeito 

criança/educando como protagonista na experiência de conhecer e identificar suas emoções e 

também o papel de educadoras infantis como mediadoras e agentes do processo de respeitar e 

compreender as reações emocionais das crianças. 

O estudo descreve o projeto de intervenção pedagógica “Quebra-cabeça emocional: as 

emoções que fazem parte de mim” desenvolvido em uma turma da educação infantil num município 

do Noroeste Fluminense com vistas para a identificação das emoções, sentimentos e expressões das 

crianças pré-escolares na Educação Infantil. 

O objetivo geral buscou estimular a promoção de um ambiente acolhedor e libertador, capaz 

de dar voz aos discentes em sala de aula e respeitá-los na expressão das próprias emoções. Frente a 

isso, destacamos como objetivos específicos (a) construir ferramentas metodológicas que permitam 

às crianças da Educação Infantil reconhecer as próprias emoções e desenvolver autoconfiança para 

falarem e se expressarem, aceitando suas especificidades e tempo de aprendizagem; (b) fomentar o 

uso de recursos artísticos pelos docentes da Educação Infantil a fim de potencializar o interesse 

discente pela expressão artística; (c) estimular o planejamento e execução de projetos consistentes 

que possam impulsionar a construção de uma Educação Emocional nas turmas de Educação 

Infantil. 

A metodologia do projeto desenvolvido na escola infantil está apoiada num estudo 

qualitativo com narrativas infantis e adultas sobre suas experiências no espaço escolar como 

ferramenta científica para compreender e atribuir significados à experiência humana (BOGDAN, 

BIKLEN, 1994). A narrativa é priorizada para dar sentido às vivências infantis, na medida em que 

apresentamos eventos passados pela perspectiva do narrador com uma visão à posteriori daquilo 

que ocorreu. 
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O encontro com as crianças no projeto foi tecido considerando elementos de uma abordagem 

metodológica dialógica (FREIRE, 1992). Por meio do diálogo, enquanto princípio pedagógico e 

metodológico, as experiências se constituem como a união de um todo, com objetos e fenômenos 

ligados entre si dependendo uns dos outros em construções reciprocas e não como um amontoado 

de objetos ou de fenômenos isolados e independentes. Dessa forma, a abordagem dialética nos 

permite entender as experiências como um processo, onde não existe um termo final, todavia uma 

síntese que já é em si mesma uma nova tese a ser negada ou mesmo utilizada para produzir uma 

nova síntese. A perspectiva dialógica pretendeu não apenas desenvolver um trabalho interativo 

entre adultos e crianças, todavia também estimular a reflexão dos docentes sobre a importância de 

aprender com as especificidades e singularidades das culturas infantis. 

Dessa forma, esse relato de experiência busca contribuir e estimular ações educativas no 

processo de ensino/aprendizagem. Como afirma Paulo Freire (1996, p. 136) 

[...] o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação 

dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em 

permanente movimento na História. 

O autor ressalta ainda a importância de o conhecimento é construído através de trocas entre 

aluno e professor na prática de ensinar-aprender num processo de contínua formação para ambos. A 

atividade docente e discente não se separa e se constitui como uma experiência educativa 

indissociável de afetividade. Em função disso, como professora articuladora, criei estratégias 

artísticas e pedagógicas não apenas para estimular a curiosidade e a aprendizagem das crianças, mas 

também para estudar a importância da afetividade na construção do conhecimento, como afirma 

Wallon (1995). 

PRÁTICA PEDAGÓGICA NA SALA DE AULA: PROJETO QUEBRA-CABEÇA EMOCIONAL 

Henri Wallon (1995) afirma a importância da afetividade entre professor e aluno na 

construção do conhecimento e que, a expressão emocional ajuda o discente a desenvolver-se 

socialmente. A afetividade é abrangente e está ligada a estímulos internos e externos que podem nos 

ajudar a examinar situações positivas e negativas para nossas reações com o meio. Uma de suas 

características principais consiste em transmitir ao outro o que sentimos, revelando nossas emoções 

e sentimentos mesmo quando não se é falado. 

Por conseguinte, entendemos que as emoções e sentimentos integram e compõe nossa 

subjetividade, dado que é um vínculo entre a história da vida. Tal fator que fomenta a razão e o 
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impulso presente no nosso cotidiano escolar. Suas particularidades fazem parte da nossa afeição 

com os envolvidos e o conhecimento, sabendo que a condição que é proposta para o aluno incentiva 

o seu entendimento. As emoções (BOCK, 2008) são expressões afetivas e intensas que podem ser 

inesperadas, porém, o sentimento tem um estado mais duradouro, menos explosivo e que suas 

reações são geradas de forma mais consciente. 

Trabalhar emoções e sentimentos com crianças permite explorar suas próprias disposições e 

desenvolver habilidades de resiliência construindo a capacidade de lidar com adversidades, 

mudanças e superar obstáculos, tendo o potencial de acompanhar suas decisões até a vida adulta. 

Pensando nisso, evidenciamos a educação emocional, um processo de construção permanente para 

o docente promover na sala de aula, assim, irá facilitar o elo entre professor e aluno, para uma 

aprendizagem. Em razão disso, escolhemos a metodologia da pesquisa-ação (BOGDAN, BIKLEN, 

1994), pois, permite que o professor seja um pesquisador para rever a sua própria prática, além do 

mais, permite que as ações sejam planejadas e, revistas ao longo da execução, estimulando e 

respeitando a participação de todos os envolvidos. 

Portando, a partir da valoração da educação emocional, percebi a necessidade de 

desenvolver um projeto que pudesse potencializar a expressividade das emoções pelas crianças na 

sala de aula. Logo nasceu o projeto “Quebra-cabeças emocional”, com atividades e ações realizadas 

às quintas-feiras, durante os meus encontros enquanto professora articuladora com a turminha do 

Pré II. 

Iniciamos o projeto efetivamente em abril de 2019, em busca de incentivar a desinibição das 

emoções na sala de aula, priorizamos evidenciar a identidade do aluno e a veracidade da autonomia 

em se expressar, afirmando a confiança na voz legítima das crianças sobre seus sentimentos e 

opiniões. 

O projeto envolveu cinco etapas. Na primeira delas, de sondagem, a fim de lhes instigarem a 

descrever como estavam se sentindo durante a semana, suas aflições e felicidades. Como recurso 

material, improvisei com megafone um jornal enrolado para sinalizar que quem o portasse tivesse 

realmente voz e escuta. 

Com o intuito de utilizar recursos artísticos para desinibir as expressões vinculadas as 

emoções e confrontar o silêncio da timidez, me adveio a ideia de trazer uma inspiração para as 

crianças conhecerem através do cinema mudo. 
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Assim, passamos à segunda etapa, de identificação das emoções através das expressões 

faciais, contei com a participação de um contador de histórias para interpretar Charles Chaplin.  A 

apresentação constou de seis esquetes onde eram apresentadas, através de mímica, expressões 

faciais que pudessem representar os seguintes sentimentos e emoções: raiva, surpresa, 

desmotivação, felicidade, tristeza e medo. Para que as crianças analisassem a apresentação e 

distinguissem as emoções, fizemos uma roda no chão da sala e partimos para próximo momento da 

identificação das emoções. Para isto, fiz fichas em cartolina preta onde colei imagens reais de 

expressões faciais de Chaplin com as emoções supracitadas. Tais fichas foram apresentadas às 

crianças dentro de uma roda. A cada ficha apresentada, estimulava a que as crianças se 

expressassem sobre os sentimentos que estavam identificando na imagem. 

Na terceira etapa, de reconhecimento das próprias expressões, usei como ferramenta um 

jogo didático. O jogo era uma espécie de “rosto em branco”. Cada aluno teve a oportunidade de 

montar o “rosto em branco” com as expressões. Conforme cada aluno ia juntando os pares de olhos 

e bocas para formarem as expressões, eu lhes apresentava um espelho com a legenda “Eu fico 

assim, quando estou...” e a criança faria a mesma expressão que ela havia montado no jogo. 

Na quarta etapa, de estímulo à resiliência, utilizamos o “relógio das emoções”. Tal relógio 

foi construído com uma caixa de pizza revestida de EVA preto. Nessa etapa, formei duplas onde 

uma criança foi orientada a girar o ponteiro do relógio a fim de direcionarem uma emoção para o 

amigo. O intuito desta atividade foi permitir que cada dupla pudesse compartilhar verdades e 

aflições. 

O último e quinto momento, de reflexão crítica, montei um quebra-cabeça personalizado 

com expressões de emoções no Word e imprimi para que as crianças colorissem e pudessem montar 

o seu próprio quebra-cabeça das emoções, para concluir que nossas emoções são como peças de um 

quebra-cabeça que precisam de atenção para se encaixarem. O desafio foi entender todos os 

sentimentos e demonstrar autoconfiança para que as crianças pudessem se expressar quanto as 

próprias emoções e para que também pudessem desenvolver a habilidade de raciocínio lógico 

através da montagem das peças do quebra-cabeça. Nesse momento, com mais segurança, a turma 

conseguiu entender a importância de cada emoção. Por conseguinte, a brincadeira final foi 

prazerosa e divertida e todas as crianças quiseram montar e brincar com o jogo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao avaliarmos a importância da expressão das emoções na sala de aula, consideramos que a 

teoria da educação emocional deve estar presente no contexto escolar das crianças no processo de 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Sabemos que a educação emocional é um processo que 

se inicia na família, mas também sabemos que a escola pode cooperar positivamente nessa 

aprendizagem, considerando que a criança passa por diferentes conflitos emocionais na construção 

do conhecimento e na interação com os colegas de classe. Sua adaptação demanda um elo de afeto e 

confiança entre docente e discente. 

Isto posto, o projeto “Quebra-cabeça emocional: as emoções que fazem parte de mim” 

foram executadas através da metodologia da pesquisa-ação que conquistou o interesse das crianças 

com etapas e abordagens lúdicas. As crianças puderam reconhecer suas emoções e expressassem 

com autonomia na sala de aula. Também conseguimos promover um ambiente acolhedor para todos 

e apresentar recursos artísticos “desconhecidos” que ajudaram a reforçar o elo entre professor e 

aluno. 

Como professora e cidadã que acredita em uma educação de qualidade e numa sociedade 

altruísta, espero que este trabalho possa contribuir para incentivar novos olhares sobre o valor 

potente das vozes das crianças como autores de suas próprias histórias e das histórias do ambiente 

escolar. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo incentivar outros profissionais da Educação, a desenvolver 
práticas pedagógicas voltadas para as emoções presentes no processo de ensino/aprendizagem na sala 
de aula, sobretudo, na Educação Infantil, que é primeira etapa da Educação Básica e, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social.  Apresentamos também o projeto: “Quebra-cabeça emocional: as emoções que fazem parte de 
mim” realizado, em uma turma de Educação Infantil, no município de Santo Antônio de Pádua, cidade 
do Noroeste Fluminense do estado do Rio de Janeiro, voltado para evidenciar a voz ativa da criança no 
seu processo de desenvolvimento na Educação Infantil. A metodologia do projeto desenvolvido na 
escola infantil está apoiada num estudo qualitativo com narrativas infantis e adultas sobre suas 
experiências no espaço escolar. Bem como, apontar que a aprendizagem e o afeto, possuem 
significados diferentes, mas que, juntos consiste em uma relação primordial que pode influenciar 
positivamente o processo de desenvolvimento da criança, independentemente de suas características 
físicas e psicossociais. Como objetivo geral buscamos estimular a promoção de um ambiente acolhedor 
e libertador, capaz de dar voz aos discentes em sala de aula e respeitá-los na expressão das próprias 
emoções. O projeto é interventivo já que, parte da busca de uma resolução de um problema real 
enfrentado na prática da sala de aula e que, teve como ponto de partida uma experiência entre 
professor e aluno que, evidenciou a necessidade da discussão sobre as emoções e sentimentos que 
envolvem o processo de aprendizagem na escola. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação Infantil; Educação emocional; Afetividade. 
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INTRODUÇÃO 

Percebemos, atualmente, entre as tantas mudanças que foram se realizando na educação 

brasileira, o aumento das escolas que funcionam em tempo integral, sendo a grande maioria, no 

estado do Paraná, composta por aquelas que ofertam educação aos alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Diante desse cenário, estamos realizando o presente trabalho a partir do problema: Quais 

estão sendo as verdadeiras contribuições das escolas em tempo integral dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental aos seus alunos? 

Para tanto, objetivamos analisar as propostas atuais da educação em tempo integral no 

Brasil, seu percurso sócio-histórico, e quais as práticas que estão sendo realizadas em escolas que 

ofertam esse tipo de educação. 

Com o intuito de analisarmos o que é proposto às escolas que atendem os anos iniciais do 

Ensino Fundamental em tempo integral, a partir do estudo da legislação e dos programas que tratam 

da educação em tempo integral, além das práticas desenvolvidas no ambiente escolar diante dessas 

propostas, realizaremos pesquisa bibliográfica e documental sobre esses aspectos, aliada à pesquisa 

de campo. 

Vale ressaltarmos que esse trabalho se deriva da pesquisa para a realização da dissertação de 

mestrado que está sendo desenvolvida acerca da temática, iniciada em março de 2019, com a 

conclusão prevista para o final de 2020, portanto, ainda em construção. 

ASPECTOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM TEMPO INTEGRAL  

A educação em tempo integral tem sido considerada uma das alternativas para se elevar os 

índices de desempenho escolar dos alunos. Vista por muitos com ainda certa desconfiança, ela 

surgiu no Brasil timidamente na década de 1950, impulsionada por Anísio Teixeira e por seus ideais 

escolanovistas (CHAVES, 2002). Aos poucos, com destaque para a última década, esse tipo de 

educação foi ganhando espaço nas escolas brasileiras e, consequentemente, nas produções 

acadêmicas. 

Respaldada por dispositivos legais que, embora, garantam sua legitimidade, a educação em 

tempo integral ainda passa por fase de estruturação. A LDB 9.394, criada em 1996, foi um dos 

primeiros documentos legais a tratar do aumento da jornada escolar no Ensino Fundamental. Em 
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seu artigo 34, o documento afirma que o mínimo de horas por dia em sala de aula para os alunos do 

Ensino Fundamental é de 4 horas, e que esse tempo de permanência deverá ser aumentado aos 

poucos. O texto é claro sobre a intenção do legislador em expandir o horário de permanência do 

aluno nas escolas de Ensino Fundamental. 

No entanto, o aumento da permanência dos alunos nas escolas nos faz questionar o que tem 

sido ofertado a eles durante as horas a mais que permanecem no ambiente escolar. Considerando 

ainda, as precárias condições de muitas escolas que passaram a atender em tempo estendido, tanto 

em termos de estrutura física como de estrutura humana (profissionais capacitados), é de suma 

importância pesquisarmos de que forma tem sido realizado esse trabalho educacional e o que tem 

melhorado ao ensino e aprendizado dessas crianças. Para tanto, devemos considerar os elementos 

socioculturais que permeiam o trabalho educacional, os quais são determinantes para os 

comportamentos e valores manifestados pelos estudantes no ambiente escolar. 

Em relação à organização do espaço e do tempo escolar das escolas que atendem em tempo 

integral, Cavaliere (2009) ressalta que há duas vertentes na educação brasileira. A primeira delas, 

oferta as atividades de tempo integral dentro da estrutura local da escola, em que são necessários 

investimentos e reorganização do espaço e tempo escolar para atender os alunos durante o dia todo. 

Já a segunda vertente, concentra-se no desenvolvimento de atividades que contemplem o tempo 

integral fora das dependências da escola, utilizando-se de outros espaços e não apenas, o escolar. 

Para que isso ocorra, são estabelecidas parcerias com outras instituições, utilização de espaços 

públicos e desenvolvimento de projetos realizados fora do ambiente escolar. 

Partindo-se do modelo pioneiro proposto por Anísio Teixeira (1959) no Centro Carneiro 

Ribeiro, também conhecido como Escola Parque,  desenvolvido em Salvador, capital baiana, em 

que os prédios foram construídos com o intuito de atender os estudantes durante o dia todo  em 

ambientes e atividades diferentes, porém concentrados em um espaço escolar específico, podemos 

considerar que a segunda vertente passa longe da ideia proposta inicialmente por Teixeira para uma 

escola com funcionamento em tempo integral. 

No entanto, são vários os aspectos levados em conta para a adoção de uma das vertentes 

previamente mencionadas. Segundo Cavaliere (2009, p. 52), “a escolha de um ou outro modelo dá-

se com base em realidades específicas dos níveis da administração pública que os coordenam”, 

envolvendo questões políticas, recursos para infraestrutura e, ainda, pensamentos diferentes 

referentes à função do “Estado e da instituição na sociedade”. 
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Assim, cientes das diferentes realidades dos municípios e estados brasileiros, as quais 

determinam a escolha do tipo de funcionamento da educação em tempo integral, visto que não há 

uma legislação específica sobre como ela deve ser implantada, encontramos as mais variadas 

formas de organização do trabalho educacional. 

Nesse contexto, mesmo sendo relevantes e determinantes as questões de cunho político e 

econômico que movimentam todo o sistema educacional e determinam como ele  acontece, 

precisamos levar em conta a relação que ocorre entre alunos e seus espaços de aprendizado, no 

caso, as escolas em tempo integral, pois é para eles que elas vêm sendo implantadas. 

A PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL 

Considerando que o público do Ensino Fundamental é formado por crianças e adolescentes 

na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade (BRASIL, 1996), em sua maioria, e nos anos iniciais essa 

faixa vai, predominantemente, dos 6 aos 10 anos, há de se levar em consideração as culturas infantis 

que permeiam a prática educativa e a escolarização, de forma geral, as quais interferem no ensino e 

aprendizado. Pois, para Corsaro (1997), apud Carvalho (2015), a cultura infantil é coletiva, e 

expressa-se por meio da interação entre seus pares, em que há uma troca do que é produzido pelas 

crianças, realizada na interação. Assim, a escola é um local de plena interação, em que as atividades 

de ensino, ali realizadas, podem trazer e provocar diferentes percepções, significados e 

posicionamentos às crianças. 

A partir dessa perspectiva, podemos perceber o quão importante é a realização de atividades 

variadas durante a permanência dos alunos nas escolas, Assim, às crianças que frequentam escolas 

em tempo integral, precisam ser oportunizadas essas práticas variadas de ensino e aprendizado. 

Segundo Carvalho (2015), as culturas infantis influenciam a sociedade, pois as crianças atuam de 

forma determinante no processo histórico das transformações culturais que ocorrem. Assim, as 

condições sociais cujas as crianças estão inseridas contribuem para que as mudanças culturais sejam 

produzidas. 

Dessa forma, a educação em tempo integral exerce papel fundamental na formação das 

crianças e adolescentes, pois as práticas educativas desenvolvidas nas escolas são permeadas pelos 

elementos socioculturais em que os alunos estão inseridos, influenciando nos valores por eles 

construídos. 
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Por isso, o trabalho educacional precisa ser bem organizado, pautado nas reais necessidades 

dos alunos. Conforme Gonçalves (2006) nos explica, a escola precisa considerar as vivências dos 

alunos e os aprendizados oriundos delas, para que os conteúdos escolares dialoguem com os 

interesses deles, a fim de serem significativos. Pois, para Cavaliere (2009), a escola não é atrativa 

para muitos jovens que acabam abandonando-a em função de outras práticas cotidianas. 

Nessa perspectiva, entender as representações que a escola em tempo integral assume entre 

os alunos que a frequentam e seus familiares, provenientes da prática do trabalho escolar, é 

fundamental para compreendermos como essas escolas têm assumido o compromisso de buscar 

uma educação pública de qualidade, preocupada em contribuir com a formação dos seus alunos de 

forma integral. 

Pois, de acordo com Chartier (2002, p. 17), “as lutas de representações têm tanta 

importância quanto as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo 

impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são seus e o seu domínio”. 

Por isso, é de suma relevância entender como essas representações têm implicado na trajetória 

escolar dos alunos de escolas em tempo integral, a partir do que lhes é ofertado. 

Essa luta entre classes dominantes e dominadas (SAVIANI, 2008) entrelaça-se no âmbito 

educacional, em que as desigualdades são abundantes e até mesmo extremas. A educação de tempo 

integral acaba sendo uma forma do poder público tentar atenuar essas diferenças, em que, em 

muitos casos, a dimensão assistencialista acaba predominando sobre a pedagógica, segundo Paro, 

Ferreti, Vianna e Souza (1988). 

Contudo, precisamos nos atentar e refletir acerca do que tem sido desenvolvido na prática 

escolar durante a jornada ampliada e como essas práticas têm sido entendidas por alunos que as 

vivenciam, levando em conta suas necessidades e especificidades. Pois, embora, o trabalho das 

escolas em tempo integral ainda seja relativamente novo em nosso país, é imprescindível que se 

busque o desenvolvimento do ensino e aprendizado dos alunos de uma maneira prazerosa e 

significativa, ou ao menos não tão exaustiva, visto que muitas vezes as atividades propostas são 

desconectadas com a realidade do aluno e da maneira que são realizadas se tornam desgastantes, o 

que até compromete o ensino e o aprendizado. 

Com esse intuito, deve-se levar em conta o bem estar dos educandos durante o tempo em 

que estão sob o atendimento escolar, observando-se como ocorre a organização do espaço e do 

tempo em que são realizadas as atividades educacionais, de maneira que contemplem as 

necessidades do alunado. 
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Em meio a essa perspectiva, almejamos analisar de que forma o trabalho escolar em tempo 

integral tem sido realizado e como ele tem contribuído para a formação dos estudantes. Para tanto, 

nos atentaremos como esse trabalho tem sido compreendido por seus responsáveis e professores, a 

partir de suas impressões e opiniões acerca da função que a escola em tempo integral está 

desempenhando. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Realizaremos pesquisa bibliográfica e documental, além da pesquisa de campo que abrange 

a aplicação de questionários aos pais/responsáveis de alunos que estudam em duas escolas em 

tempo integral do município de Paranavaí, Paraná, e a alguns professores desses alunos. 

Para a pesquisa de bibliográfica e documental utilizaremos alguns documentos da legislação 

brasileira, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), e produções de 

atores acerca do assunto, como Anísio Teixeira (1959)  e Ana Maria Cavaliere (2009), os quais 

tratam da escola em tempo integral e democrática. 

A pesquisa de campo já teve início no segundo semestre de 2019 com a realização de visitas 

às duas escolas selecionadas para o trabalho, objetivando conhecer a rotina e o ambiente de trabalho 

escolar. Após essas visitas e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, no qual o trabalho foi 

submetido e aprovado, os questionários sobre as escolas em tempo integral e sua organização foram 

aplicados aos pais e/ou responsáveis de um grupo de alunos, bem como a alguns professores das 

referidas instituições em novembro de 2019. 

A próxima etapa será a análise das informações obtidas pelas respostas dos participantes da 

pesquisa, relacionando-as com a pesquisa bibliográfica e documental que está sendo desenvolvida 

simultaneamente. 

RESULTADOS 

Como o trabalho ainda está em fase de construção, esperamos obter, como resultados, 

análises importantes de como estão sendo realizadas as práticas educativas nas escolas em tempo 

integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental e de que maneira essas práticas têm contribuído 

para o desenvolvimento das crianças. 
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Por meio dos questionários e das pesquisas bibliográfica e documental, conseguiremos 

observar e refletir sobre os posicionamentos e representações de membros da comunidade escolar 

em relação ao trabalho pedagógico realizado e de que forma ele tem afetado os alunos. 

Com isso, compreenderemos como a escola brasileira em tempo integral está sendo vista 

pelos familiares e professores dos alunos, como ela tem lidado com as leis que a norteia a educação 

e quais estão sendo os efeitos dessa prática educacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabemos que a educação em tempo integral brasileira depara-se com diversas dificuldades, 

tanto em termos de falta de recursos, como de planejamento, evidenciando que ainda há muito o 

que se fazer para traçar seus reais objetivos e as estratégias para que eles sejam cumpridos. 

Diante dessa realidade, é fundamental que sejam estudadas e debatidas as práticas 

educacionais que realmente estão sendo desenvolvidas nas escolas, analisando o que tem ocorrido 

de bom, o que pode ser melhorado e o que precisa ser modificado ou até mesmo banido do trabalho 

escolar. 

Assim, analisar as considerações acerca daqueles que estão envolvidos com os alunos 

(responsáveis e professores) é fundamental para que possamos compreender como o trabalho 

desempenhado nas escolas em tempo integral tem contribuído com o desenvolvimento, ou não, dos 

alunos.  

Almejamos, dessa forma, conhecer as práticas educacionais que ocorrem no cotidiano dos 

alunos e compreender como elas têm refletido em sua formação, para que a partir desse estudo 

surjam análises que possam vir a contribuir com o trabalho pedagógico realizado nas escolas em 

tempo integral. 
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Resumo 

O objetivo do trabalho é analisar como as práticas educacionais nas escolas de tempo integral que 
atendem os anos iniciais do Ensino Fundamental têm sido desenvolvidas de fato, visto que não há uma 
padronização ou mesmo uma regulamentação de como essas escolas devem proceder. Para tanto, será 
realizada pesquisa de cunho bibliográfico e documental, baseando-se principalmente em autores como 
Anísio Teixeira (1959), considerado o precursor da educação em tempo integral no Brasil, e Ana Maria 
Cavaliere (2009), estudiosa contemporânea que aborda o tema com diferentes enfoques, aliada à 
pesquisa de campo. Esta, será constituída da coleta de materiais de duas escolas municipais que 
atendem os anos iniciais do Ensino Fundamental e que funcionam em tempo integral na cidade de 
Paranavaí, localizada no noroeste do Paraná. A coleta de materiais será composta por duas etapas: visita 
às escolas, a fim de conhecer a rotina e o espaço físico de cada uma delas e na sequência será feita a 
aplicação de questionários aos pais e/ou responsáveis de estudantes das referidas escolas e a alguns 
professores que trabalham nelas. Os questionários abordarão quais as impressões dos responsáveis e 
dos educadores das crianças em relação ao trabalho e à estruturação da educação em tempo integral que 
está sendo desenvolvida. Espera-se, com isso, analisar de que maneira as atuais propostas da educação 
em tempo integral no Brasil têm sido entendidas e desenvolvidas nas escolas e como elas têm 
contribuído para a formação dos alunos. Refletindo acerca das necessidades reais desses alunos, bem 
como das opiniões de seus responsáveis e docentes sobre as escolas com funcionamento em tempo 
integral, será possível entender que tipo de contribuição o trabalho escolar em tempo ampliado tem 
desempenhado na educação. 

Palavras-chave: Educação em tempo integral; Prática educacional; Espaço e tempo escolar. 
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INTRODUÇÃO  

Muitas são as mudanças e as tensões que perpassam a infância, desta forma o presente texto 

consiste em uma pesquisa em andamento que tece considerações a respeito da relação entre o entre 

a infância e o aumento de suas vivências e ressignificações nesse processo de aproximação e 

reconhecimento do território tecnológico. Inicialmente sobre essas categorias, pretende-se realizar 

uma reflexão inicial que aborde o fenômeno da ressignificação dada pelas crianças a novos 

territórios para se relacionar com o mundo contemporâneo e suas variáveis, dentre elas a tecnologia.  

A reflexão citada acima é realizada a partir de uma inicial pesquisa bibliográfica de cunho 

teórico e conceitual que no corpo da pesquisa se divide em duas partes: a primeira explora o 

conceito histórico de infância indicando as marcas de pluralidade que a sociologia da infância 

mostra, e seus diversos componentes dimensionais. Como segunda divisão, à categoria território, 

explora a relação entre a categoria tecnologia e as vivências da infância no sentido de corrobora 

para possíveis ressignificações de territórios realizadas pelas crianças nesse processo contínuo de 

experiencias e possibilidades no mundo do brincar. 

INFÂNCIA E SUA RELAÇÃO COM O TERRITÓRIO  

Na Sociologia da infância não existe um conceito fechado para infância, porém uma junção 

de várias infâncias, no plural, por serem diversas. Dependendo dos condicionamentos culturais, 

políticos e sociais, essa compreensão muda constantemente, não sendo possível cercear essa 

infância plural em um único conceito. Como Sarmento (2009) coloca, existem marcos legais que 

demarcam uma definição dos limites da infância, levando em conta a existência de subgrupos com 

categorias sociais dentro dessa grande porção. Desta forma Sarmento (2009, p.8) diz: 

Existe infância na medida em que, a historicamente a categoria etária foi constituída 

como diferença e que essa diferença é geradora de desigualdade. O reconhecimento do 

estatuto diferencial e desigual das pessoas de idade mais nova não foi sempre assente, 

sendo a infância considerada como um fruto da modernidade, especialmente depois 

dos estudos de P. Ariès (1973), que estabeleceu a génese do “sentimento de infância” 

no processo simbólico de constituição do sujeito moderno. As variações históricas da 

noção de infância estão também associadas às balizas etárias que definem a categoria 

geracional e que são variáveis no espaço-tempo.  

Logo, a partir desse destaque etário que coloca a condição da infância como diferente, 

causando a desigualdade pois, historicamente a ideia de infância está ligada a condição de infante – 
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quem não tem fala – que é oriundo da falta de poder, desta forma postos no papel de inferioridade e 

dependência. Quando colocadas no papel de infãns, as crianças não assumem o protagonismo de 

suas histórias, sofrendo com a desvalorização das suas inúmeras formas de vivenciar, enxergar e 

explorar o mundo.  

Partindo do ponto que todo ser é autêntico, pois cada ser é único, também é singular as 

formas de se relacionar com o mundo, a cidade, o território e o espaço e suas esferas dentro do 

contexto cultural, político e familiar. Sendo assim, a forma como a criança irá se relacionar com o 

mundo sempre será única, e repleta de subjetividade e alteridade, segundo defende Lopes (2018, 

p.49): 

as crianças vivem o espaço em sua plenitude geográfica, que estão presentes nas 

paisagens, deixando suas marcas. Elas constroem/destroem suas formas, estabelecem 

lugares e territórios, vivem seus afetos, seus desejos, e autorias. Inventam, arquitetam 

ou “des-arquitentam”, aceitam ou rejeitam tais espaços, seja no campo da percepção 

ou da representação. 

E é no ato do brincar que tudo acontece, que a “zona de desenvolvimento iminente” de 

Vigostski (2008) as permite ir além deles próprios, do outro e do mundo. Porém, com o vetor 

violência sendo uma das grandes chagas da contemporaneidade, que condiciona e interferi 

diretamente na vida de todos, fazendo com que a infância e o ato do brincar se reinvente e 

ressignifique outros terrenos, recebendo especial destaque hoje os terrenos tecnológicos. 

INFÂNCIA E TECNOLOGIA 

Dados lançados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), no relatório Um 

rosto familiar: A violência na vida das crianças e dos adolescentes no ano de 2015, aponta que a 

América Latina e o caribe tem a taxa de homicídio de crianças e adolescentes  quatro vezes maior 

do que a média global, tendo o Brasil ocupando o quinto lugar no ranking dos cindo países das 

maiores taxas. 

O aumento da violência motiva mudanças da sociedade para com a infância, sendo essa uma 

parcela dessas múltiplas infâncias, a parcela da classe média. A necessidade de proteção aumenta e 

se entende que é necessário recolher essas crianças de lugares e terrenos tidos como perigosos para 

espaços reclusos e seguros, e é neste momento que os terrenos tecnológicos ganham força para 

essas crianças que tem poder aquisitivo para ter acesso aos aparatos tecnológicos. 
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A tecnologia hoje permeia quase todos os espaços e tempos do atual modo de viver do ser 

humano, atingindo pessoas de variadas idades, chegando cada vez mais cedo as crianças, que 

aceitem e que de fato tem acesso para imergir e manusear esse mundo das mídias socias, onde 

ressignificam os espaços dando voz a uma produção própria de sentidos e cultura, mostrando uma 

nova construção de concepções da infância, como mostra Couto (2013, p.898): 

Nesse ambiente sempre camaleônico, a infância, tal como conhecemos, está mudando 

em decorrência de inúmeros fatores, como: o contato com diversas manifestações 

multiculturais; a complexidade das transformações presentes no cotidiano em relação 

à cidade, ás famílias e ás formas de interação com as tecnologias móveis; o hibridismo 

entre tradicionais e novos modos de vida sinalizam mudanças nas maneiras de 

entender a infância e o lugar que a criança ocupa nesse cenário em que os sistemas de 

ressignificação e representação cultural se multiplicam. 

Logo, a criança, enquanto sujeito social histórico que faz parte da cultura e produz cultura, 

age e potencializa diretamente essa nova fase no qual está inserida, colocando-a a seu favor e se 

pondo conectadas em um espaço novo e fértil para a imaginação. Desta forma, se diferenciando das 

gerações anteriores, e, portanto, fazendo uma mudança lenta e continua no que se entende da 

construção social da infância, sendo assim Couto (2013, p.904) diz:  

A cultura digital está a favor das crianças, o que possibilita e potencializa as condições 

intelectuais para que possam participar da mídia digital e se reconhecerem, cada vez 

mais, como autoras nesse ambiente. As crianças conectadas são pioneiras na sociedade 

do imaginário tecnológico digital, pois tem a impressão de estar criando seu próprio 

terreno de aventuras, de poder inventar alguma coisa e se diferenciar das gerações 

anteriores, sem ter que se justificar. 

Consequentemente, a tecnologia se coloca como uma nova mediação para as formas de 

pensar, organizar e colocar em prática as muitas maneiras do brincar, podendo, assim, proporcionar 

uma experiência de autonomia e alteridade. Contudo, deve-se ressaltar a importância do intermédio 

de um adulto entre a cultura digital e a criança, potencializando a qualidade e a experiencia, 

trabalhando contextos, viabilizando interações e a imaginação. 

Sendo assim, existe o desafio de aprender a lidar e utilizar as mídias que chegam através das 

infâncias, fazendo parte do seu cotidiano, da sua maneira de brincar, aprender e criar. Além disso, 

as tecnologias podem ser utilizadas como uma ferramenta educativa importante e prazerosa a favor 

das crianças, sempre colocando a mediação como um ponto forte, trazendo para o cotidiano uma 

ludicidade multifacetada e fértil que a cultura digital pode proporcionar.  
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A intensidade tecnológica no cotidiano das crianças resulta em uma onda tecnológica que 

invade os espaços escolares, gerando um grande desafio que é educar com e para a tecnologia desde 

muito cedo dentre desse espaço. Porém, quando mediada a tecnologia além de ser o espaço da 

brincadeira, pode-se tornar um grande apoio positivos no ensino-aprendizagem e em um novo 

entendimento da experiência escolar, como diz Jobim e Souza (2002, p.76,78):  

Enfrentar o desafio do uso da tecnologia sem perder nossa capacidade de criar, com 

ela e através dela, novas estratégias de mediação crítica com o mundo, depende, num 

certo sentido, do acesso das crianças, dos jovens e dos adultos, a uma formação 

educacional que contemple as diferentes linguagens presentes no cotidiano de uma 

dada época. 

Consequentemente, nasci nos educadores a necessidade de pensar para além da sala de aula 

e dos espaços educativos ditos convencionais, proporcionando condições de promover a educação 

de forma plena através da ajuda das mídias e suas tecnologias. Portanto a tecnologia a cada dia 

proporciona novas ferramentas para trabalhar nesse espaço fértil de alteridade e imaginação seja 

dentro do espaço escolar ou não, mas oferecendo todo o suporte para os alunos, e assim como diz 

Girardello (1998, p.109), sendo nós educadores, nos cabe estar atentos às novas configurações que 

ocorrem na cultura infantil, uma vez que nós traz um novo entendimento da infância e de suas 

diferentes experiências. 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho pretendeu realizar reflexões iniciais sobre as categorias infância, 

tecnologia e a ressignificação de territórios, partindo do fenômeno da ressignificação dada pelas 

crianças a novos terrenos para se relacionar com o mundo contemporâneo e suas variáveis, dentre 

elas a tecnologia. Algumas variáveis foram destacadas como possíveis mobilizadoras dessa 

transição e ressignificação desse, não sendo somente a nova era tecnológica, mas o grande 

crescimento do vetor violência, sendo uma das grandes chagas da contemporaneidade, que 

condiciona e interferi diretamente na vida de todos e logo impacta na construção e constante 

mudança  das muitas infâncias.  

Partindo de análises previas foi possível perceber que os territórios tecnológicos podem se 

tornar espaços férteis e de alteridade, contribuindo para capacidade de criação, imaginação e 

brincadeiras, além de proporcionar novos desafios para todos que estão inseridos e são perpassados 
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pelo universo da infância. A pesquisa ainda irá se desdobrar em maiores estudos para entender o 

impacto da violência nesse processo. 
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Resumo 

Esta pesquisa em andamento propõe uma discussão inicial sobre a relação da infância e o aumento de 
suas vivências e ressignificações feitas dentro do território tecnológico. A partir de uma pesquisa 
bibliográfica que se divide em duas partes; a primeira discute o conceito histórico de infância, a 
condição da infância como diferente, causando a desigualdade, ligada a ideia da condição de infante. 
Em seguida, utilizando o conceito de muitas infâncias da Sociologia da Infância que indica a pluralidade 
e a capacidade de mudança desse conceito, não se tornando único, mas sim mutável pelas mudanças e 
interferências da sociedade. E apesar do conceito ser amplo e múltiplo, se entende que a criança é 
única, e a forma de se relacionar com espaços e territórios é autêntico e cheio de subjetivo e alteridade, 
inserindo novos sentidos a essas relações. A segunda parte explora a relação entre infância e tecnologia 
e suas vivências, e como as variáveis do mundo contemporâneo perpassam pelas mudanças e tensões 
possibilitando o fenômeno da ressignificação desse novo terreno, o terreno tecnológico. Ao fim do 
texto entendesse que a tecnologia hoje permeia quase todos os espaços chegando cada vez mais cedo as 
crianças, que aceitam e que de fato tem acesso para imergir e manusear esse mundo das mídias sociais, 
onde ressignificam os espaços dando voz a uma produção própria de sentidos e cultura. Concluísse 
que, os terrenos tecnológicos se colocam como uma nova mediação para as formas de pensar, 
organizar e colocar em prática as muitas maneiras do brincar, podendo, assim, proporcionar uma 
experiência de autonomia e alteridade. 

Palavras-chave: Tecnologia; infância; territórios. 
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Resumo 

Tendência entre os pesquisadores das áreas de educação e ensino, a interdisciplinaridade vem sendo 
cada vez mais discutida, sugerida e indicada em encontros e documentos oficiais nacionais e 
internacionais que discutem a prática docente e os processos de ensino-aprendizagem que se queira 
dinâmico, contextualizado, dialógico, significativo, integrador e emancipatório. A discussão quanto à 
perspectiva interdisciplinar tem sido focada, basicamente, em dois aspectos: epistemológico – 
concentra-se em seus aspectos de produção, reconstrução e socialização, em seu método como 
mediação entre o sujeito e a realidade – e pedagógico, onde se discute sua relação com questões de 
natureza curricular e do binômio ensino-aprendizagem no contexto escolar. Contudo, os dois enfoques 
compreendem visões diferentes, constituindo-se em um conceito polissêmico, o que torna sua 
compreensão e, consequentemente, sua prática um desafio para a sua implementação. Não obstante, 
vários estudos mostram que em nossas escolas prevalece o ensino disciplinar, fragmentado, acrítico e 
descontextualizado (apartado) da realidade dos atores envolvidos e da sociedade contemporânea. Neste 
cenário, é de extrema pertinência investigar e refletir sobre o desenvolvimento da interdisciplinaridade 
nas escolas, junto a professores e alunos, apresentando e discutindo propostas de atuação e novas 
estratégias didáticas, buscando alternativas para que propiciem seu efetivo avanço no cotidiano escolar. 
Assim, esse painel traz três reflexões sobre as abordagens interdisciplinares realizadas em escolas da 
Educação Básica, em seus três níveis de ensino (Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação para 
Jovens e Adultos), abrangendo desde o alunado infantil ao adulto e os docentes das escolas. Nesses 
estudos, são também descritas as atividades propostas e desenvolvidas com os sujeitos e suas 
percepções, além das dificuldades encontradas no dia a dia das escolas. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Ludicidade; Prática docente; Realidade escolar. 

INTERDISCIPLINARIDADE: DESAFIOS E PRÁTICAS 

Elienae Genésia Corrêa Pereira – UERJ 

INTRODUÇÃO 

Os desafios da nova realidade da sociedade globalizada do século XXI implicam na 

necessidade de um novo modelo de ensino, que tem levado as escolas a desempenharem vários 

papéis além do tradicional ensino-escolar (pautado nos saberes científicos). Assim, faz-se 

necessário uma abordagem de ensino distante do tradicional, abrangente, crítico, com estratégias e 

metodologias diversificadas, integrador, contextualizado, emancipatório e significativo, como 

sugerido por Freire (2002) e Moreira (2011), pois as ciências estão em constante movimento de 

descobertas e aprimoramento, não havendo uma verdade absoluta para todos os seus pressupostos. 

Com esta perspectiva, Frigotto (1995) evoca a abordagem interdisciplinar do saber como proposta 

para atender as demandas da sociedade atual e a evolução das ciências e, assim, favorecer a 

formação de cidadãos mais atuantes. 

Neste contexto, o professor tem o papel de formar esses cidadãos de forma a serem capazes 

de refletirem sobre si, sobre suas ações e respectivas consequências e de intervirem na sociedade. 
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Para tal, ele deve estar aberto às novas metodologias e estratégias de ensino e ser capaz de criar 

novos caminhos para o processo ensino-aprendizagem, lembrando que a nova geração de alunos 

tem maior acesso às novas tecnologias e fontes de conhecimento. Deste modo, cabe evocar a 

inserção da ludicidade nos contextos escolares, não apenas em ocasiões festivas ou de lazer, mas 

inseridas nas ações docentes vinculadas aos processos de ensino. Segundo Trinca e Vianna (2014), 

a ludicidade, aliada à interdisciplinaridade e com enfoque contextualizado, dinâmico, tem sido 

sugerida por muitos autores, tendo como pilares estudos de Piaget (1998), Vygotsky (1988) e Lopes 

(2004). 

Nesta ótica, este artigo discute a articulação entre a interdisciplinaridade, a prática de 

docentes do Ensino Fundamental (EF) e o ensino de ciências, apoiado em estudos realizados em 

escolas da Educação Básica, durante os quais seu cotidiano e a ação docente foram observados e 

discutidos, visando contribuir em seus processos formativos, tendo vistas as necessidades da 

sociedade atual, os avanços do conhecimento em ciências e as preocupações quanto à 

interdisciplinaridade das questões socioambientais, político-econômicas e culturais que 

vivenciamos. Primeiramente, o mesmo discorrerá sobre algumas considerações histórico-

conceituais que constituem o seu alicerce teórico e sobre aspectos relevantes da formação em 

ciências e condições de trabalho dos docentes que atuam no EF. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Tema de discussões e vários estudos atualmente, a interdisciplinaridade tornou-se uma 

prática pedagógica desejada nas décadas de 1960, na Europa, e de 1970, no Brasil, em função da 

necessidade de desfragmentação do currículo da educação básica (FAZENDA, 2011). Ela ganhou 

destaque como um dos princípios metodológicos fundamentais do ensino formal na década de 1980, 

sendo destacada, em 1997, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que definem a base 

nacional comum da Educação Básica e norteiam a atividade docente – o que, contudo, não levou a 

sua prática efetiva pelos educadores. Neste cenário, Augusto e Caldeira (2007) e Cardoso, 

Fernandes e Duarte (2014) revelam que há controvérsias teórico-práticas sobre a 

interdisciplinaridade, ocorrendo diferentes visões para o conceito de interdisciplinaridade, o que 

dificulta o real entendimento de suas práticas nas escolas, assim como nos cursos de formação 

docente. 

Segundo Fazenda (2002) e Augusto e Caldeira (2007), a interdisciplinaridade se caracteriza 

por uma relação de reciprocidade que permite e favorece o diálogo entre os sujeitos envolvidos no 
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processo pedagógico, onde a parceria entre as disciplinas propicia a interação das partes em um 

todo. Japiassu (1992) e Fazenda (2002) ainda colocam que a interdisciplinaridade retoma a 

concepção de mundo holístico, as raízes do saber, a ideia primeira de cultura (formação do homem 

total) e sua inserção no contexto histórico-social, aproximando os saberes escolares à condição 

humana e recuperando tanto o papel da escola (formação do homem inserido em sua realidade) 

quanto o papel do homem (agente de mudanças). Para as autoras, a interdisciplinaridade se 

caracteriza pelo grau e intensidade das trocas entre os professores e da integração real das 

disciplinas em um mesmo projeto e que, ao adotar este enfoque, o docente precisa ter um nível de 

comprometimento diferenciado para com os discentes, tendo um gosto especial por conhecer, 

pesquisar e ousar a utilizar-se de novos procedimentos e técnicas de ensino, dosando-os 

adequadamente. 

Nesta ótica, a prática interdisciplinar é bem mais do que integrar diferentes áreas do saber, já 

que requer a construção de relações entre os professores, transpondo a mera unificação dos saberes, 

exigindo profissionalismo, comprometimento e uma mudança de atitude em sua prática 

(JAPIASSU, 1992; FAZENDA, 2002). 

No que tange a ludicidade, definida por Lopes (2004) como uma série de processos 

dinâmicos inter-relacionados protagonizados pela humanidade que imprimem uma significação 

lúdica aos seus comportamentos, sendo vista como um fenômeno inerente à natureza humana; uma 

qualidade/um estado partilhado ao longo de todas as etapas de vida do indivíduo. Ela gera 

satisfação, funcionalidade e espontaneidade; desperta o imaginário, a criatividade, a abstração, a 

integração dos saberes adquiridos e a criticidade, favorecendo a aprendizagem, interação entre os 

grupos, a capacidade de explorar as ideias e o mundo, a conscientização de seus próprios 

sentimentos, todos eles aspectos positivos aos processos de desenvolvimento psicossocial e 

intelectual, sendo seu uso oportuno e desejável na prática pedagógica (FREITAS; AGUIAR, 2012, 

PEREIRA; FONTOURA, 2016). 

A partir das premissas expressas, é possível afirmar que a interdisciplinaridade, em um 

contexto lúdico, é essencial ao ensino de ciências (e demais áreas de conhecimento) que se queira 

prazeroso, crítico, questionador e contextualizado e que visa à aprendizagem com significado, tendo 

o aluno como um ser ativo, social, que interage na sociedade, um agente de mudança, conforme 

postulado por Freire (2002), Moreira (2011) e Vygotsky (1988), e acolhendo que a ciência não é 

estática e nem determinista, mas suscetível a mudanças; desta forma, ele será capaz de transformar 
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o aluno em um cidadão socioambiental e culturalmente ativo na construção de uma sociedade mais 

justa socioambientalmente. 

Para Fontoura, Pierro e Chaves (2011), a escola deve contextualizar e significar a 

compreensão e participação de seus alunos no mundo, pois o conhecimento está associado às várias 

leituras de mundo e saberes científicos, tornando a interdisciplinaridade essencial. Neste sentido, o 

professor precisa fazer uma reflexão crítica sobre o ato de ensinar a partir de suas vivências, para 

que esse processo não seja sem sentido, mecânico, mas que desperte a predisposição para aprender. 

Por outro lado, a estrutura de ensino presente nas UE, rígida e que sobrecarrega os docentes com 

tarefas que extrapolam sua função, são obstáculos para as abordagens interdisciplinar e lúdica e 

questões ligadas à vida dos alunos não são tratadas. 

Estudos ainda mostram que a formação docente possui falhas, ocorrendo em um modelo 

positivista/cartesiano, sem incluir a interdisciplinaridade e o lúdico, oscilando entre a generalidade 

(docentes do 1º segmento do EF – predomínio pedagógico; não abrange os conteúdos que irão 

lecionar) e a especificidade disciplinar (docentes especialistas – ênfase nos conteúdos da área, sem 

interação com os pedagógicos) (ECHEVERRÍA; BELISÁRIO, 2008). Com esse olhar, este artigo 

propõe discutir interdisciplinaridade no contexto escolar e com enfoque lúdico, apoiado na 

contextualização de trabalhos realizados pela autora em escolas da educação básica, durante os 

quais o cotidiano escolar foi observado e estudado. 

METODOLOGIA 

Este artigo traz uma pesquisa qualitativa teórica exploratória no que tange a prática da 

interdisciplinaridade em um contexto lúdico, que teve como base trabalhos anteriores da autora em 

unidades escolares (UE) públicas e privadas do EF, envolvendo docentes e/ou alunos (PEREIRA, 

2008, 2015 e 2018, PEREIRA; FERRÃO-FILHO, 2017 e 2019, PEREIRA; FONTOURA, 2015b e 

2016, PEREIRA; PEDRINI, FONTOURA, 2019a e 2019b, PEREIRA; SANTOS, 2014, 2015a, 

2015b, 2017a e 2017b, SANTOS; PEREIRA, 2011, 2013a, 2013b, 2016, 2017a e 2017b). O 

objetivo central desses estudos não foi discutir a interdisciplinaridade nem a ludicidade. Porém, os 

dados referentes a pratica interdisciplinar e lúdica dos sujeitos obtidos durantes as entrevistas 

informais e as observações feitas ao longo dessas pesquisas também contribuíram para a análise 

apresentada neste artigo. Paralelamente, foi realizada uma revisão da literatura para discussão dos 

resultados apresentados com autores da área, tendo como eixo norteador a atuação interdisciplinar 
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no ensino de ciências, inspirada pelo campo sociopolítico, crítico, transformador e emancipatório 

(FREIRE, 2002). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Percepções docentes 
A importância da abordagem interdisciplinar na Educação Básica, principalmente no EF, 

tem sido discutida e sugerida por muitos autores desde os anos 1960/1970. Todavia, as pesquisas 

analisadas neste artigo (referidas na Metodologia) mostram que sua prática está longe do que seria 

considerado desejável, o mesmo ocorrendo com a prática da ludicidade. Nesses estudos (mesmo 

aqueles cujo foco era os discentes), observamos que os docentes se envolviam raramente ou não 

atuavam em projetos/atividades com caráter interdisciplinar e/ou lúdico. As poucas ações 

observadas e descritas pelos docentes eram relacionadas a um evento/data específica ou seguiam o 

calendário de atividades da UE, a exemplo da Feira Cultural da escola. Contudo, para Costa, 

Monteiro e Costa (2009), o ensino de ciências na ótica interdisciplinar é essencial para a efetivação 

da alfabetização científica, alicerçado na história e numa visão externalista de ciência e potenciado 

pelo movimento CTS. 

Os integrantes das pesquisas analisadas relataram que a infraestrutura das UE; o ensino 

compartimentado e segmentado; o excesso de alunos por turma; o detalhamento, a rigidez e a 

excessiva quantidade de conteúdos exigida pelos currículos e a carga horária incompatível com o 

currículo, dificultavam o seu trabalho, além de que, para os docentes do 1º segmento (EF1) que em 

geral não são especialistas, os temas de ciências são complexos (PEREIRA, 2008, 2015 e 2018, 

PEREIRA; FERRÃO-FILHO, 2017 e 2019, PEREIRA; FONTOURA, 2016, PEREIRA; PEDRINI, 

FONTOURA 2019a). 

É oportuno frisar que muitos autores afirmam que o currículo tem sido visto como um 

aspecto limitante ao incremento de atividades interdisciplinares e lúdicas em ciências, destacando a 

abordagem CTS e temas ambientais, importantes no processo de alfabetização científica 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006, SANTOS, 2008, PEREIRA; FONTOURA, 2015a). No entanto, 

vale lembrar o que dizem Pacheco e Pereira (2007): que o currículo escolar, quando trabalhado sob 

o prisma disciplinar, não contribui para que os saberes aprendidos sejam efetivos fora da escola, 

pois estão marcados por simplificações, idealizações e restrições, tornando-os inábeis ante a 

diversidade e complexidade do mundo. 
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Outro ponto relatado pela maioria dos educadores das UE estudadas foi a falta de estímulo 

para a atuação interdisciplinar e lúdica. Os trabalhos cujos sujeitos eram os docentes (PEREIRA, 

2015, PEREIRA; FERRÃO-FILHO, 2017 e 2019, PEREIRA; PEDRINI; FONTOURA, 2019a) 

trazem relatos de que apenas professores do EF1 são motivados pela Equipe Pedagógica (Diretor, 

Diretor Adjunto e Coordenador Pedagógico) a atuar dessa forma e que, eventualmente, ela 

propunha um projeto comum, com um mesmo tema, em caráter multidisciplinar, devendo o mesmo 

ser desenvolvido paralelamente às aulas, pois o programa curricular não poderia ser alterado. 

Segundo alguns deles. Nas UE da Rede Municipal, as provas institucionais (Secretaria de Educação 

– SME) eram um agravante e, em duas escolas participantes, os professores expuseram a imposição 

de projetos pela SME, distantes da realidade dos alunos e da perspectiva interdisciplinar e que 

limitam ainda mais o tempo destinado à ação pedagógica, cerceando, assim, sua autonomia. 

Todos os aspectos levantados nas pesquisas analisadas e aqui apresentados resultam em 

obstáculos epistemológicos que prejudicam a abordagem interdisciplinar, lúdica e dentro da 

realidade socioambiental dos alunos, o que dificulta a promoção de um processo de ensino-

aprendizagem que propicie uma aprendizagem contextualizadora, emancipadora e significativa, 

segundo Freire (2002) e Moreira (2011) e a efetiva atuação docente tendo vistas a alfabetização 

científica, em uma perspectiva crítica e de justiça socioambiental. 

PRÁTICAS POSSÍVEIS – PERSPECTIVAS PARA A ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR LÚDICA 

Através da perspectiva interdisciplinar, caracterizada pelo grau e intensidade de suas trocas, 

pelo diálogo entre os envolvidos e integração das disciplinas em um mesmo projeto, pretende-se 

atender as demandas da sociedade e a contínua evolução das ciências, favorecer a retomada da 

concepção de mundo holístico para formar indivíduos atuantes no mundo contemporâneo e inseri-

los no contexto histórico-social, aproximando os saberes escolares à condição humana. Logo, é 

primordial que os docentes se sintam confortáveis para atuarem neste enfoque, conhecendo suas 

implicações e entendendo sua dinâmica e o caráter lúdico que a complementa, realidade que foi 

pouco observada nas UE estudadas. 

Sopesando este contexto e a fim de exemplificar e desmistificar ações de caráter 

interdisciplinar e lúdico, trago quatro exemplos das atividades descritas nos trabalhos analisados 

com seus respectivos resultados no que tange a sua aceitabilidade pelos sujeitos e ao seu potencial 

de adaptação aos diversos níveis de ensino, mostrando a importância dessas abordagens. Antes, 

porém, é oportuno reportar que, em todas as escolas estudadas, os professores não encaravam as 
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atividades propostas como estratégias de ensino/recursos didático-pedagógicos, apenas como 

recursos para ‘quebrar a rotina pedagógica’ quando ‘sobra tempo’, percebendo-as quase sempre 

como de ‘extrema complexidade’ e ‘demasiada demanda de tempo’ e que o seu uso ‘gera muito 

tumulto nas aulas’. Resultados semelhantes foram citados por Modesto e Rúbio (2014), que 

alertaram sobre a dificuldade dos docentes em vislumbrar a importância pedagógica da ludicidade, 

usando-a com pouca frequência. 

No que concerne o uso das Histórias em Quadrinhos (HQ) e Oficinas de Histórias em 

Quadrinhos (OHQ) (PEREIRA, 2008, 2015 e 2018, PEREIRA; FONTOURA, 2015b PEREIRA; 

SANTOS, 2015 e 2017a, SANTOS; PEREIRA, 2011, 2013a, 2013b, 2016 e 2017a) como 

estratégias interdisciplinares e lúdicas para o ensino de ciências, foram propostos objetivos 

diferentes para o seu uso: como recurso introdutório (identificar as concepções prévias dos 

sujeitos), para a sistematização e para a avaliação da aprendizagem. A partir de seus resultados, 

destaco dois pontos comuns a todos os trabalhos analisados: 1. os sujeitos conheciam a linguagem 

das HQ; 2. os docentes não vislumbravam o uso de HQ e OHQ no ensino de ciências, 

considerando-as específicos da área de letras. Porém, após as intervenções, durante as quais os 

sujeitos (alunos e docentes) experienciaram as atividades, os professores as viram como uma 

estratégia pedagógica eficiente no ensino de Ciências. 

Assim, é possível dizer que as várias formas de utilização das HQ e OHQ foram válidas e 

pertinentes como estratégias didáticas, despertando e consolidando o interesse pela leitura, 

instigando a curiosidade e a criatividade, integrando saberes, percepções e emoções, incitando um 

processo cognitivo mais crítico e consciente. Lembrando Moreira (2011), usar materiais 

instrucionais diversificados é legítimo e essencial no decorrer das aulas, assim, o uso da literatura 

em quadrinhos, que também usa a imagem como recurso de comunicação, assegura a transmissão 

da mensagem ao leitor (VERGUEIRO, 2010). 

Resultados semelhantes foram vistos nos estudos sobre as Oficinas de Produção Textual 

(PEREIRA, 2015, PEREIRA; SANTOS, 2014, 2015a e 2015b), realizadas como uma sequência 

didática. Essas oficinas favoreceram a interação e a contextualização das percepções e concepções 

prévias dos sujeitos, permitindo a reflexão quanto às várias formas de ‘ver’ e ‘compreender’ o tema 

abordado, levando-os a refletirem sobre suas convicções e a (re)construírem o saber. Quando usadas 

como recurso de avaliação, tornaram o processo mais dinâmico, contextualizado e subjetivo, 

captando o pensamento dos sujeitos e, ao mesmo tempo, consolidando os saberes adquiridos. 
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Finalizando, destaco os trabalhos que discutem as dinâmicas de grupo, em especial a 

Dinâmica Querer (PEREIRA; FONTOURA, 2016), que utiliza os desenhos como forma de 

expressão das percepções/concepções dos participantes, e a uma atividade de resposta imediata, 

onde os sujeitos fizeram uma associação rápida de um tema a uma única palavra, com posterior 

reflexão individual e coletiva (PEREIRA, FERRÃO-FILHO, 2019, PEREIRA; PEDRINI; 

FONTOURA, 2019a, PEREIRA; SANTOS, 2017b, SANTOS; PEREIRA, 2017b). Ambas tinham o 

objetivo de capturar de forma espontânea e sem reflexão o que Anzieu (1979) chamou de 

percepções/concepções ou conteúdos latentes, minimizando a influência dos dinamizadores nos 

resultados por não conterem questões diretamente ligadas ao tema usado, gerando espaços de 

discussão e ampliação de percepções e saberes e instigando os sujeitos a uma interpretação menos 

rotineira, conforme sugerido por Bakhtin (2004), que tem a linguagem como fator organizador e 

modelador da atividade mental e determinante de sua orientação. 

Nesses estudos, os sujeitos foram o centro da produção do conhecimento, usando 

argumentações coerentes e demonstrando uma construção de significados distantes da mera 

assimilação e repetição de informações, da memorização, favorecendo a aprendizagem com 

significado, proposta por Moreira (2011). Além disso, todas foram bem aceitas pelos alunos e 

professores, independente da faixa etária e do nível de escolaridade e passíveis de adaptações no 

que tange a variada faixa etária estudada e maturidade dos sujeitos. 

CONCLUSÕES 

Tendo em conta os resultados encontrados, pode-se afirmar que os educadores ainda tinham 

muitas dificuldades em atuar em um contexto de interdisciplinaridade e ludicidade, o que indica que 

tais abordagens nas UE estão muito distantes do desejado. 

Os docentes questionavam sua formação inicial, condições de trabalho e a falta de incentivo 

para, de fato, inserirem atividades interdisciplinares e lúdicas em sua prática, o que foi respaldado 

por pesquisas de outros autores. Contudo, posteriormente à realização das intervenções, que 

mostraram que tais abordagens podem ser realizadas sem demandar muito tempo e de forma mais 

simples, os educadores se sentiram provocados a mudarem sua postura, o que expôs a importância 

da realização desses estudos no lócus da escola, inclusive no que tange à formação continuada e 

permanente dos professores. 

O uso das atividades apresentadas como exemplos de ação interdisciplinar e lúdica (HQ e 

OHQ, OPT e dinâmicas de grupo) tiveram resultados positivos em todas as pesquisas analisadas, 
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podendo ser usadas em ações de ensino-aprendizagem como propostas progressistas e que se 

pretenda contextualizada, prazerosa, significativa e crítica, sendo necessário, porém, discuti-las com 

os docentes. 

É importante reiterar que a prática interdisciplinar e lúdica é fundamental na formação do 

cidadão atuante e questionador. Ela deve ser contínua e abrangente, extrapolando o contexto de sala 

de aula, sendo essencial a sua consolidação no ambiente escolar. Desta forma, os processos 

formativos docentes ancorados nessa concepção se fazem urgentes, tendo sempre o educando como 

o centro das práticas pedagógicas. 
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Resumo 

O paradigma positivista, ainda hoje, está muito presente na escola, não dando espaço para práticas 
interdisciplinares e de caráter lúdico. Por outro lado, pesquisadores evocam reflexões e discussões sobre 
a necessidade de uma nova postura de atuação docente, onde a criatividade, a expressividade, os saberes 
e a realidade do aluno sejam considerados.  Nesta perspectiva, este artigo traz uma discussão teórica 
sobre o desenvolvimento da abordagem interdisciplinar e da ludicidade na Educação Básica através da 
análise de estudos realizados em escolas públicas e privadas da cidade do Rio de Janeiro, nos quais 
professores e alunos foram os sujeitos. Seu objetivo é discutir a interdisciplinaridade e a abordagem 
lúdica na prática docente, discorrendo sobre as dificuldades e desafios para sua efetiva implementação e 
sobre a importância e os benefícios para o processo de ensino. Neste sentido, os resultados mostram 
que, nas pesquisas estudadas, a maioria dos educadores não tinha segurança para atuar com estas 
abordagens, afirmando que sua formação inicial, que se deu em um contexto disciplinar e na 
perspectiva cartesiana, não os preparou. Eles também questionavam a falta de apoio para implementá-
las, a rigidez e extensão do currículo e a estrutura escolar. Contudo, as intervenções oriundas desses 
estudos, todas com enfoque lúdico, causaram uma movimentação diferente nas escolas, gerando 
mudanças nas percepções e práticas dos professores, mesmo quando eles não eram os sujeitos. Assim, 
foi possível destacar a imprescindibilidade de atuações junto à comunidade escolar que levem e 
discutam com seus integrantes as diversas formas de atuação pedagógica em um contexto 
interdisciplinar e lúdico, permitindo que eles absorvam aquelas que consideram melhor em sua 
realidade profissional. 

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Interdisciplinaridade; Ludicidade; Prática docente. 
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ENSINO DE CIÊNCIAS ATRAVÉS DA PRODUÇÃO TEXTUAL COMO ATIVIDADE LÚDICA 

Taís Conceição dos Santos – CEFET/RJ 

INTRODUÇÃO 

O Ensino de Ciências nas últimas décadas vem sofrendo inúmeras mudanças, o que vem se 

mostrando como um desafio para os docentes de todos os segmentos. No mundo atual, não cabe 

mais a figura de um professor detentor do conhecimento, agora o mesmo atua como mediador da 

aprendizagem, devendo questionar, provocar e instigar o aprendizado dos alunos. Em função destes 

parâmetros, a mudança na visão sistêmica de ciência vem traçando novos rumos e trazendo novas 

responsabilidades para a educação. 

Este cenário foi o resultado de várias transformações no campo científico. Contudo, a escola 

atual precisa estar sintonizada com a vida, proporcionando experiências cognitivas, sociais, 

culturais e afetivas para que possibilite a formação global do educando. Para Santin e Maito (2011) 

não devemos aceitar um aluno que se assuma como sujeito passivo, como um receptor do 

conhecimento, o mesmo precisa assumir seu papel ativo na produção do conhecimento. 

Por outro lado, o ensino formal estruturado de forma segmentada, as informações detalhadas 

exigidas pelos currículos e a complexidade dos conteúdos de Ciências, porém, resultam em 

verdadeiros obstáculos epistemológicos, dificultando a abordagem interdisciplinar (FREIRE e 

GRYNSZPAN, 2008). 

Parafraseando Freire (2006), ensinar não é transferir conhecimento para o aluno, mas, 

sobretudo, criar possibilidades para a sua produção ou sua construção, pois quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Nesse sentido, a busca de uma postura pedagógica que 

propicie a descoberta do conhecimento, da criatividade e da expressividade do aluno, de modo 

lúdico, descontraído e prazeroso tornou-se uma das questões mais discutidas no cenário educacional 

nas últimas décadas. A escola não deve e não pode mais ser vista apenas como um instrumento de 

informação, mas sim de preparação para uma formação contínua e integrada à vida, fazendo com 

que o conhecimento passe a ter um significado real, proporcionando uma aprendizagem com 

sentido para os alunos. 

Diante deste cenário, Fanaro e colaboradores (2005) destacam que pesquisas na área de 

ensino têm indicado novas orientações, privilegiando a análise das dimensões discursivas no 
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processo de ensino e aprendizagem na área de ciências. Estudos esses que destacam a importância 

da linguagem como elemento essencial para a aquisição e expressão do conhecimento científico 

escolar. Nesta perspectiva, Pereira e Fontoura (2015) ressaltam que a linguagem escrita é um meio 

de expressão que se relaciona direta e intimamente com a escola, pois é nela que esta linguagem é 

sistematizada, tanto na leitura quanto em sua produção. 

Nesse contexto, um ensino baseado na perspectiva interdisciplinar pretende formar alunos 

com uma visão global, alunos aptos para “articular, religar, contextualizar, situar-se num contexto e, 

se possível, globalizar, reunir os conhecimentos adquiridos” (MORIN, 2002, p. 29), pois só 

situando as informações e os dados em seu contexto para que as mesmas adquiram sentido e 

significado. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o conhecimento é o produto de 

um processo de construção, modificação e reorganização desenvolvido pelos alunos para o objetivo 

de assimilar e interpretar os conteúdos escolares (BRASIL, 2002). Neste sentido, Fazenda (2010) 

nos alerta que a interdisciplinaridade no ensino não deve ser apenas uma junção de conteúdos, 

métodos ou disciplinas. Ela acarreta uma nova forma de pensar e agir almejando que o aluno 

desenvolva a habilidade de pensar em termos de conexões e relações vendo os conteúdos em rede. 

Nessa perspectiva, os PCN orientam para o desenvolvimento de um currículo que contemple 

a interdisciplinaridade como abordagem que vá além da justaposição de disciplinas, tendo o devido 

cuidado para evitar a diluição das mesmas, perdendo suas especificidades. Desta forma, o trabalho 

interdisciplinar precisa “partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de 

explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atraia a 

atenção de mais de um olhar, talvez vários” (BRASIL, 2002, p. 88-89). 

Assim, é necessário que as escolas ao pensarem em sua organização disciplinar, pensem em 

arranjos curriculares que propiciem o diálogo entre os professores das disciplinas, visando à 

construção de práticas pedagógicas contextualizadas que viabilizem um diálogo entre as disciplinas, 

enriquecendo o conhecimento. Nesse ponto de vista, precisamos pensar na instauração de espaços 

coletivos de planejamento e acompanhamento da ação pedagógica, de acordo com um ensino 

interdisciplinar e contextualizado (BRASIL, 2002). Como bem reflete Fazenda (2010), a 

interdisciplinaridade caracteriza-se pela articulação entre teoria, conceitos e ideias em permanente 

diálogo entre si conduzindo-nos a um importante exercício do conhecimento: o perguntar e o 

duvidar. 
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Seguindo esta linha de pensamento, venho investigando o uso de técnicas de construção de 

textos, estruturadas em uma sequência didática (SD) através de Oficinas de Produção Textual 

(OPT), como recurso didático no ensino de Ciências, nos diversos níveis de ensino. Assim, este 

artigo – um recorte desta investigação mais ampla – visa discutir o uso das OPT como recurso 

pedagógico, dentro da concepção de interdisciplinaridade e em um contexto de ludicidade. 

METODOLOGIA 

Este trabalho constitui-se em uma pesquisa qualitativa exploratória baseada em estudos 

anteriores da autora, realizados em escolas, com o olhar voltado para o desenvolvimento da 

interdisciplinaridade na Educação Básica, envolvendo apenas discentes (PEREIRA; SANTOS, 

2013, 2014, 2015a, 2015b, 2016) e por uma revisão da literatura para sua discussão com autores da 

área tendo como eixo norteador a atuação interdisciplinar no ensino de Ciências, inspirada pelo 

campo sociopolítico, crítico, transformador e emancipatório (FREIRE, 2006). 

Nesses estudos, as OPT foram realizadas em cinco momentos distintos (dois dias) durante as 

aulas de Química/Ciências e Português, tendo como base a estrutura descrita a seguir: apresentação 

da situação, produção inicial, módulos 1, 2, 3 e 4 e produção final. 

• Apresentação da Situação – Nesta etapa, o problema de comunicação a ser resolvido 

a partir da produção textual é apresentado a turma e as pesquisadoras trabalham com 

os alunos as características de uma produção textual. 

• Produção Inicial – Usando palavras de um quadro (uma de cada vez ou mais de uma 

na mesma frase, associando-as ou não e podendo repeti-las em outra frase), os alunos 

constroem, individualmente, seis frases, expondo suas primeiras concepções e 

dificuldades quanto ao tema selecionado. O quadro de palavras pode ser fornecido 

pelas pesquisadoras ou formado a partir das concepções dos próprios alunos. 

• Módulo 1 – Em grupos, os discentes comparam e discutem suas frases e propõem 10 

frases do grupo, registrando-as no verso de uma folha. 

• Módulo 2 – Cada grupo lê suas frases, que foram registradas na lousa pelas 

pesquisadoras. Caso tenha necessidade, alguns dos assuntos evidenciados nas frases 

são brevemente explicados e discutidos. Ao final desta etapa, os alunos copiam todas 

as frases da turma. 
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• Módulo 3 – Em casa, cada aluno organiza as frases da turma em uma sequência que 

considera lógica, como em um texto. 

• Módulo 4 - Na aula seguinte, organizados em novos grupos, cada estudante lê seu 

‘pré-texto’, discutindo a sequência de cada um e oportunizando aos sujeitos rever a 

estrutura do mesmo antes de redigir o texto final. 

• Produção Final – Nesta etapa, os alunos redigem seu ‘texto final’ e o leem para toda 

a turma. Novamente, as pesquisadoras discutem alguns assuntos específicos valendo-

se de material construído pelos próprios alunos. 

Para a avaliação, optou-se pela análise dos dados documentais obtidos mediante a atividade 

desenvolvida utilizando-se a técnica da tematização (FONTOURA, 2011), pelo uso da observação 

participante (MINAYO et al., 2002) ao longo dos encontros, além de entrevistas com os sujeitos e 

com as professoras de Química/Ciências e de Língua Portuguesa das turmas. Cabe ressaltar que 

neste artigo serão discutidos os resultados relacionados à prática interdisciplinar e lúdica intrínseca 

nas OPT. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O desenvolvimento desta atividade possibilitou aos alunos momentos de interação e 

contextualização de suas percepções e concepções prévias, permitindo que expressassem livremente 

suas ideias, pensamentos, questionamentos e certezas em relação às temáticas abordadas. Outro fato 

que merece ser destacado foi o interesse dos alunos pela atividade de produção textual em si, 

atividade esta que, segundo os professores de Língua Portuguesa das turmas, a maioria dos alunos 

não gosta, considerando-a de grande dificuldade, fato também observado por Souza e Almeida 

(2005) em estudo realizado com alunos da educação básica. 

O debate entre os grupos enriqueceu o processo de aprendizagem da turma como um todo, 

fato destacado na fala de um aluno, após ouvir o texto elaborado por outro colega: 

Legal, professora, isto que ele falou. Eu nem tinha pensado nisso... 

Aluno 6 (PEREIRA; SANTOS, 2013) 

Assim, a participação pessoal dos discentes na aquisição de conhecimentos ocorreu de 

maneira que eles não se reproduziram como uma repetição ou cópia dos formulados pelo professor 

ou pelo livro-texto, mas como uma reelaboração pessoal. De acordo com Bordenave e Pereira 

(1995), a discussão em grupo faz com que os alunos aceitem teorias contrárias às crenças 
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tradicionais ou ideias prévias. Ela propicia a formulação de princípios com suas próprias palavras e 

a sugestão de uma aplicação para esses princípios, ajudando-os a se tornarem conscientes dos 

problemas que aparecem, bem como defini-los claramente (MCKEACHIE, 1995, apud REIGADA 

e REIS, 2004). 

Neste contexto, é importante ressaltar que os grupos atuaram em equipe para a solução das 

dificuldades encontradas na atividade, por exemplo, para a seleção das frases do grupo e, ao 

término do trabalho, todos concordaram ter sido muito valioso o debate entre eles. Parafraseando 

Vygotsky (1988), a aquisição de significados e a interação social são inseparáveis, sendo através da 

interação social que o aprendiz poderá assegurar-se de que captou os significados socialmente 

compartilhados em determinado contexto. 

Também foi evidenciado que, em todas as pesquisas, os alunos se valeram da argumentação 

para escolherem as frases do grupo durantes as discussões. É importante, neste momento, explanar 

que argumentação é aqui entendida conforme Jimenez-Aleixandre (2010), que a define como a 

capacidade do indivíduo de avaliar determinado conhecimento perante as ‘provas’ apresentadas, 

sendo então capaz de reconhecer que as conclusões e os trabalhos devem estar 

sustentados/justificados/embasados nestas provas. Cabe ressaltar que, para Jimenez-Aleixandre, as 

‘provas’ são entendidas como as observações, fatos, experimentos, sinais, mostras ou razões através 

dos quais se intenciona mostrar que um enunciado, um conhecimento é certo ou errado. 

Durante a prática pedagógica, a construção de muitas das frases nos grupos se deu pela 

união das ideias de seus integrantes, o que nos indicou que o debate foi um exercício instigante e 

necessário ao processo de aprendizagem estabelecido e à contextualização, sugerindo que a 

discussão em grupo fez com que os participantes aceitassem teorias contrárias às suas concepções 

prévias, conforme apontado por Bordenave e Pereira (1995). A fala que segue, ocorrida em um dos 

momentos de debate entre os grupos, apresenta esta ideia: 

“Teve coisas que eu não tinha nem pensado, algumas tinha esquecido... Aí, os outros 

colocaram. Algumas coisas eu não sabia.”  

Aluno 26 (PEREIRA; SANTOS, 2016) 

Lembramos que, para Freire (1994, 2000, 2006), o diálogo problematiza a realidade 

contextualizando-a histórica e culturalmente, sendo ainda importante acrescentar a importância da 

interação social, promovida pelo momento em grupo, e as diversas contribuições educativas e de 

aprendizagem dos momentos de discussão no desenvolvimento cognitivo e socioafetivo dos 

indivíduos (REIS, 2004). Além disso, pesquisas ligadas aos processos de leitura e escrita têm 
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revelado e evocado sua grande relevância didática no que concerne à aquisição e expressão do saber 

científico (PIZARRO, 2009). Corroborando com essa ideia, Amaral (2006) afirma que o trabalhar 

em grupo configura-se como uma ferramenta necessária ao processo de ensino e aprendizagem, 

pois proporciona aos participantes uma posição ativa neste processo. 

Outra observação importante foi o fato de alguns estudantes terem expressado que, durante a 

SD, eles sentiram uma menor dificuldade no processo de elaboração dos textos, destacando as 

discussões nos pequenos grupos como o fator facilitador durante as várias etapas de construção 

textual, conforme sugerem as falas sintetizadas e destacadas no trecho que se segue: 

“Eu não gosto muito quando tenho que fazer redação. Acho difícil, a professora 

sempre conserta um monte de coisas. Quando mostrei minhas frases no grupo, fiquei 

preocupado, mas vi que alguns também erravam no jeito de escrever. [...] Teve dois 

colegas que ajudaram a gente.”  

Alunos 4, 9 e 11 (PEREIRA; SANTOS, 2015a) 

Ainda neste contexto, ressaltamos aqui que o momento em grupo favoreceu a percepção da 

dificuldade do outro (e o não ser o único a ter dificuldades), proporcionando um entendimento da 

importância da troca e da cooperação entre os discentes. Vygotsky (1988) coloca que a 

aprendizagem é, essencialmente, uma experiência de interação pela ação e pela linguagem, tendo os 

momentos de discussão/interação em grupos um importante papel na promoção do desenvolvimento 

cognitivo (PIAGET, 1978). 

É pertinente comentar que os dados obtidos durante a atividade mostraram os pensamentos, 

saberes e percepções dos discentes, permitindo as professoras compreendê-los melhor e auxiliando-

os nas intervenções, conforme evidenciado em outras turmas estudadas pelas autoras. A 

sistematização das concepções prévias dos alunos também auxiliou as professoras de Química/ 

Ciências no (re)planejamento didático de suas aulas, uma maior interação com outra área de 

conhecimento (nesse caso Língua Portuguesa) e em uma maior aproximação ‘professor-aluno’, 

como sugerem as falas que destacadas a seguir, extraídas das entrevistas com docentes de uma das 

turmas: 

“A partir da atividade, ficou bem mais fácil definir um tema gerador para a aula, pois 

eu já tinha uma ideia do que eles sabiam. Eu consegui saber o que deveria aprofundar 

mais, além de ter me aproximando mais do grupo.” 
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“As frases me mostraram o quanto eles já sabiam... o que eles entendiam como relação 

entre vegetais e o meio ambiente. Deu para ver que eles ainda estavam confundindo 

alguns conceitos que já tinham sido dados, então eu poderei retomá-los.” 

Profª. de Ciências da turma (PEREIRA; SANTOS, 2015a, 2015b) 

“Foi diferente esta proposta de produção de texto, bem dinâmica. Os alunos ficaram 

mais motivados e cooperativos. A final de contas, o texto era deles. [...] Eu também 

pude trabalhar as dificuldades deles.”  

Profª de Língua Portuguesa da turma (PEREIRA; SANTOS, 2015a) 

Conforme apresentado nestas falas, a atividade – de caráter mais interativo e integrador – 

mobilizou os discentes de forma diferenciada daquela comumente observada por seus professores 

quanto à exposição de seus saberes. Torna-se oportuno alertar que é uma das responsabilidades do 

educador é ativar e valorizar os conhecimentos prévios dos alunos, incentivando-os a orientarem 

sua atividade no início e durante o processo de aprendizagem (COLL et al., 2006). 

Outro ponto que merece destaque foi o seu caráter interdisciplinar, favorecendo um trabalho 

entre as docentes de Química/ Ciências e Português, que puderam discutir as dificuldades dos 

discentes em escrever/criar e, assim, promover outras atividades para tentar saná-las. Diante desse 

cenário, trago o pensamento de Freitas e Aguiar (2012) quando afirmam que, independentemente da 

área de conhecimento, tornar a ação de ensinar mais lúdica e interdisciplinar é preponderante na 

construção do processo ensino-aprendizagem, por envolver diversos saberes de maneira prazerosa. 

Assim, a interdisciplinaridade aparece como um caminho possível para superar um currículo 

marcado pela fragmentação de saberes e descontextualização, ainda tão presente no ensino de 

ciências. 

CONCLUSÕES 

O presente estudo favoreceu a interação e a contextualização das percepções e concepções 

prévias dos participantes de diferentes investigações sobre o uso de OPT mostrando que, além de 

ter-lhes possibilitado momentos de reflexão, fez com que eles se questionassem sobre suas 

convicções, abrindo espaço para a reconstrução do conhecimento. O enfoque criativo e de liberdade 

de expressão e o ‘trabalhar em grupo’ foram aspectos importantes que contribuíram para 

desmistificar o ato de realizar atividades que envolvam a elaboração de textos, normalmente 

considerada difícil pelos alunos, tornando-a mais interessante e contextualizado. 
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Para as pesquisadoras, ficou claro que a atividade analisada favoreceu a reflexão e a 

aquisição de conhecimento e a deflagração de um processo cognitivo questionador em um contexto 

interdisciplinar e lúdico. Além disso, a criatividade e o senso crítico dos alunos foram estimulados, 

contribuído para um processo de aprendizagem significativa e contextualizadora, o que nos levou a 

concluir que a proposta contribuiu para desmistificar o ato de realizar atividades que envolvam a 

elaboração de textos, visto que é comum observar-se certo preconceito dos alunos em relação a este 

tipo de atividade. 
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Resumo 

A escola atual, influenciada pelos avanços tecnológicos e pela globalização, exige uma nova percepção 
dos educadores quanto aos seus procedimentos e estratégias didáticas. No entanto, ainda 
vislumbrarmos o paradigma positivista, que prioriza o acúmulo de saberes distantes e 
descontextualizados da realidade do aluno, o que favorece o seu distanciamento do principal objetivo 
da escola: formar um cidadão pleno, atuante e com sua individualidade respeitada. Nesse sentido, a 
escola deve estar sintonizada à vida, às percepções dos alunos, onde o professor precisa propiciar a 
descoberta e a elaboração dos saberes através da participação ativa dos alunos. Nessa perspectiva, o 
presente trabalho configura-se em uma pesquisa exploratória sobre o uso de técnicas de produção 
textual, em um contexto interdisciplinar, como recurso didático no ensino de Ciências, dentro da 
perspectiva de uma sequência didática. Essa intervenção pedagógica visa sistematizar os conhecimentos 
prévios dos alunos e proporcionar-lhes espaço para o exercício da argumentação e da mediação através 
de discussões. Este trabalho apresenta resultados da referida abordagem metodológica na 
sistematização das concepções prévias de alunos da Educação Básica de algumas escolas (tanto da rede 
privada quanto da rede pública) localizadas na cidade do Rio de Janeiro. A metodologia usada 
privilegiou a interação entre os participantes, estimulando os mecanismos da argumentação, cooperação 
e contextualização, além de ter proporcionado aos alunos a possibilidade de exporem e sistematizarem 
suas concepções prévias, facilitando, deste modo, o planejamento das professoras de Química/Ciências 
das turmas participantes. Além disso, os resultados indicaram que a Oficina de Produção Textual 
constituiu-se em um instrumento eficiente como atividade introdutória no ensino de Ciências, pois 
permitiu-nos captar os conhecimentos prévios dos participantes, além de propiciar momentos de 
reflexão e contextualização, estimulando a interação e a criatividade entre eles. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Produção textual; Prática pedagógica; Interdisciplinaridade. 
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O POTENCIAL INTERDISCIPLINAR DAS ESTRATÉGIAS DE LETRAMENTO 

LITERÁRIO NA EJA: LUDICIDADE E MEMÓRIAS 

Laís Lemos Silva Novo Pinheiro – SME/SG e SME/RJ Introdução 

INTRODUÇÃO 

As primeiras discussões acerca da interdisciplinaridade datam da década de 1970, lançadas 

por Georges Gusdorf à UNESCO; entretanto, no Brasil, a primeira produção significativa é a de 

Hilton Japiassu (1976), segundo o qual “a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das 

trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um mesmo 

projeto de pesquisa” (p.74). A Literatura, de forma bem peculiar, carrega em sua essência as 

potencialidades de um trabalho interdisciplinar, especialmente quando trabalhada em turmas da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma vez que o literário emerge associado à própria história de 

vida desses alunos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria (BRASIL, 

1996), ou ainda que foram remanejados do Ensino Regular para a EJA. 

Fundamentalmente plurissignificativa, ao gerar diálogos com demais áreas do 

conhecimento, por meio de diferenças e sentidos suplementares atribuídos às obras tanto por parte 

do autor quanto do leitor a Literatura se torna um construto interdisciplinar. O trabalho com o 

literário, a partir da perspectiva da interdisciplinaridade, também permite que o lúdico adentre a sala 

de aula e se estenda para além dela, por meio de fruição ética e estética. Entretanto, isso só é 

possível se forem consideradas as estratégias de letramento literário (Cosson, 2014b) que, sob a 

ótica pedagógica, cria novas formas de associação das experiências escolares, como por exemplo, o 

diálogo entre sociedade e leitura literária, entre Literatura e demais áreas do saber, ou ainda 

associando fruição estética e aprendizagem. 

É sabido, no entanto, que em sua maioria, os textos literários são usados como mero pretexto 

para justificar um resgate unicamente de ordem temática com intento de propor um trabalho dito 

interdisciplinar, mas que, na realidade, trata-se tão somente de um mesmo assunto, fragmentado 

distinta e separadamente em cada disciplina. De acordo com Fazenda (2002), muitas são as 

dificuldades encontradas pelos docentes no que tange ao trabalho interdisciplinar, como se este 

fosse uma mesma temática abordada em mais de uma disciplina de maneira estanque, e não o 

esperado, como sendo o diálogo entre as disciplinas em torno de tal temática sem perder a 

especificidade de cada matéria.  
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Ao se considerar o público da EJA, importa lembrar que os alunos jovens e adultos são 

sujeitos socioculturais ricos em experiências e expectativas, eles “trazem para o espaço-tempo 

escolar tanto a marca da destituição de direitos quanto a riqueza de suas experiências de luta pela 

vida.” (CIAVATTA; RUMMERT, 2010, p. 465). Esses alunos carecem de ações pedagógicas mais 

condizentes com suas reais necessidades, que considerem seus conhecimentos prévios, 

experiências, memórias e histórias de vida. Por isso, é fundamental reconhecer a importância da 

perspectiva interdisciplinar e lúdica no contexto de realidade escolar. 

O que é diferente acerca do estudante adulto é a experiência que ele traz para a 

relação. A experiência modifica, às vezes de maneira sutil e às vezes mais 

radicalmente, todo o processo educacional; influencia os métodos de ensino, a seleção 

e o aperfeiçoamento dos mestres e do currículo, podendo até mesmo revelar pontos 

fracos ou omissões nas disciplinas acadêmicas tradicionais e levar à elaboração de 

novas áreas de estudo. (THOMPSON, 2002, p.13) 

Acredita-se, portanto, na importância de se mediar a aprendizagem por meio da ludicidade e 

do trabalho interdisciplinar, garantindo, assim, maior motivação aos alunos e maior entendimento 

do sentido relacional de conhecimento. Desta forma, o presente estudo relata uma experiência 

desenvolvida em duas turmas de 9º ano da EJA de uma escola pública do município de São 

Gonçalo, através de estratégias de letramento literário por meio de jogos e oficinas artístico-

literárias, visto que o lúdico auxilia na socialização e na maior internalização de conteúdos mais 

sistemáticos. Logo, conforme aponta Zappone (2008), o processo de letramento literário envolve 

aspectos que conciliam os diversos domínios circundantes nas esferas sociais, com finalidade de 

construir e reconstruir significados de maneira a atravessar as fronteiras dos saberes disciplinares e 

adentrar as múltiplas potencialidades da aprendizagem interdisciplinar. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O perfil do aluno da EJA vai muito além do que preconiza a LDB 9.394/96 em seu artigo de 

número 37, que caracteriza a EJA como sendo composta por alunos que não tiveram acesso ou 

continuidade aos estudos na idade própria (BRASIL, 1996). São histórias de vida plurais que não 

cabem nos documentos oficiais, são alunos que já carregam consolidadas experiências de vida, 

diferente das crianças e dos adolescentes que iniciam sua formação em concomitância à vivência 

escolar, sendo mais susceptível às diversidades do que a modalidade de Ensino Regular que se 

utiliza do critério por faixa etária para nortear a seriação dos alunos (HADDAD; DI PIERRO, 

2000). 
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Conhecer e entender esse alunado é de extrema importância para não colaborar com a 

consolidação de um ensino homogêneo. De acordo com Arroyo (2005, p. 24-25), os jovens e 

adultos não “paralisaram os processos de sua formação mental, ética, identitária, cultural, social e 

política” ainda que tenham estacionado o processo de escolarização e precisem ser reconhecidos 

como sujeitos que são protagonistas de suas histórias de vida. Paulo Freire (1989), por sua vez, 

considera que as múltiplas vivências dos discentes da EJA permitem ao professor vislumbrar 

possíveis caminhos para se alcançar uma aprendizagem significativa, desde que se valorizem suas 

trajetórias e que sejam reconhecidos como autores de suas próprias histórias. Assim, refletir sobre 

questões curriculares para EJA implica diretamente na importância da proposição de um trabalho 

que não se restrinja aos conteúdos disciplinares nem se distancie do contexto do jovem e do adulto. 

Tanto as práticas educacionais quanto o currículo precisam ser diferenciados. Não 

reconhecer o perfil distinto dos alunos da EJA e tratar didáticamente os mesmos conteúdos, como 

se estes alunos fossem crianças ou adolescentes, contraria mais do que um imperativo legal, indo 

contra um imperativo ético (BRASIL, 2000). Daí a relevância em se considerar o potencial 

interdisciplinar das estratégias de letramento literário na EJA, entendido por Paulino e Cosson 

(2009) e Cosson (2014a) como o processo de apropriação da literatura enquanto construção literária 

de sentidos, uma prática social de responsabilidade da escola. 

Zappone (2008) acrescenta que letramento literário é um conjunto de práticas sociais que 

utilizam os diferentes domínios, como textos literários, filmes, novelas, anedotas, contação de 

histórias, mídias, enfim, os vários domínios da vida. Portanto, o letramento literário emerge como 

uma possibilidade viável de trabalho interdisciplinar a medida que a leitura literária dos diversos 

domínios pode se tornar uma leitura social quando explora, por exemplo, os elementos culturais e se 

entrelaça a outros saberes. 

Segundo Morin (2003), na interdisciplinaridade as diferentes disciplinas estão sobre a 

mesma mesa, com suas características individuais, contribuindo e cooperando entre si. Ivani 

Fazenda (2002) colabora ao dizer que a interdisciplinaridade se caracteriza pela relação de 

reciprocidade, sendo um regime de copropriedade de integração, que possibilitará o diálogo entre os 

interessados e que dependerá basicamente de uma atitude cuja tônica primeira será o 

estabelecimento da substituição de uma concepção fragmentária pela concepção unitária do 

conhecimento. Cabe reconhecer, porém, que o conceito de interdisciplinaridade ainda não se 

encontra suficientemente claro e definido, confundido diversas vezes com os de 

multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Se no campo teórico o próprio conceito de 
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interdisciplinaridade ainda se apresenta obscuro, na prática escolar então é um desafio muito maior, 

com recorrências de inúmeros equívocos. Fazenda (2002) ainda acrescenta que este tipo de trabalho 

consome mais tempo do que um trabalho disciplinar tanto no planejamento quanto na sua 

realização.  

A Literatura não se reduz a textos literários e estes não devem ser usados unicamente como 

geradores de temáticas supostamente interdisciplinares. De forma recorrente, o texto literário é 

fragmentado para um fim específico, tornando-se um mero pretexto sob a prerrogativa de estar 

sendo trabalhado em outras disciplinas, quando, na verdade, serviu apenas para originar uma 

temática geral para, a partir de então, se isolar em temas específicos de cada disciplina. Assim, tem-

se uma disciplinarização travestida de interdisciplinaridade, com profissionais despreparados para 

contextualizarem saberes e para “integrá-los em seus conjuntos naturais” (MORIN, 2003, p. 40). 

Fazenda (2002) adverte que, em grande parte, a interdisciplinaridade depende do empenho 

dos docentes em contextualizar as situações de aprendizado, ou seja, unificar teoria e prática, escola 

e vida, focando o aluno em sua realidade, a partir de uma prática social e uma postura dialogante. 

Logo, através de estratégias de letramento literário, é possível associar Literatura e vida a partir do 

resgate de memórias dos alunos da EJA envolvendo leituras literárias e oficinas artístico-literárias 

fundadas no princípio da ludicidade, pois “o lúdico em sala de aula é ingrediente importante para a 

socialização, observação de comportamentos e valores”. (ROLOFF, 2010, p.1).   

Roloff (2010) ressalta que o brincar não deve ser apenas na infância, mas também na idade 

adulta. O brincar traz felicidade e leveza à vida do adulto, sendo visto como um recurso mediador 

no processo ensino-aprendizagem, tornando-o mais fácil e possibilitando um fortalecimento da 

relação entre o ser que ensina e o ser que aprende. A ludicidade, tal como relata a autora, funciona 

como um interventor e facilitador da aprendizagem no espaço escolar, favorecendo a socialização 

entre os alunos que, no caso desse estudo, foi estimulada pela temática das memórias enquanto 

função social (BOSI, 1994) desenvolvida em oficinas com músicas, filmes, jogos, trabalhos 

manuais, direcionadas aos alunos da EJA.  

De acordo com Olga Von Simson (2003), e em total consonância com a perspectiva 

interdisciplinar e lúdica, a memória é a capacidade humana de reter os fatos e as experiências do 

passado e retransmiti-los às novas gerações por meio de diferentes suportes empíricos, como a voz, 

a música, as imagens e os textos de forma dialógica. O professor precisa assumir uma atitude 

interdisciplinar durante as aulas, admitindo as várias ligações e inter-relações inerentes ao saber 

como um todo e o potencial de atividades prazerosas, envolventes, lúdicas.  Desta forma, o 
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trabalho interdisciplinar resultante do desenvolvimento do letramento literário não só é possível 

como também necessário para uma nova perspectiva teórico-metodológica do ensino de Literatura, 

notadamente, em turmas da EJA, como exemplificado no relato de experiência a seguir.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O presente relato de experiência considerou como atores da pesquisa os alunos de duas 

turmas do 9º ano do Ensino Fundamental da modalidade de EJA de uma escola da rede pública de 

ensino do município de São Gonçalo. Para o desenvolvimento da pesquisa, de cunho qualitativo, 

foram utilizadas estratégias de letramento literário ancoradas na perspectiva interdisciplinar e lúdica 

a partir da temática da valorização das histórias de vida e do resgate de memórias. A temática foi 

selecionada considerando-se as respostas dos alunos a um questionário de diagnose discente 

aplicado junto às turmas. Foram exploradas ainda metodologias de Círculos de leitura (COSSON, 

2014b) e de oficinas artístico-literárias, com intento de trazer para a vida real dos alunos as 

aprendizagens oriundas da leitura das obras, ampliando o sentido e garantindo diálogo com a 

história de suas vidas, sendo um espaço privilegiado para desenvolver a ludicidade. 

Foram elaboradas atividades de sensibilização estruturadas em torno de perguntas 

norteadoras a respeito de reflexões sobre canções, como Paciência, de Lenine, e A Lista, de 

Oswaldo Montenegro, além de imagens, filmes e dinâmicas de grupo.  Dentre as dinâmicas usadas, 

destacou-se a do nó humano (FIGURA 1) realizada na quadra do colégio, com parceria do docente 

de Educação Física, em que os alunos formaram um círculo observando quem estava ao seu lado, 

soltaram as mãos e caminharam livremente até pararem e, sem sair do lugar, deram as mãos 

novamente a quem estava a sua direita e esquerda. Seu objetivo era, sem soltar as mãos e 

conversando entre si, formar o círculo novamente. Logo em seguida, todos sentaram no chão e, 

através da ativação de conhecimento prévio estimulada pela professora, surgiu um debate sobre o 

porquê daquela dinâmica, até se chegar a questionamentos a respeito de trabalho em grupo, escuta 

de colegas, inter-relações, interdependência entre seres humanos, países, culturas e disciplinas. 

Segundo Bruhns (1993), o lúdico não é só pura diversão ou atividade banal, mas envolve a 

dimensão humana, havendo ainda a inovação do ambiente de aprendizagem, visto que os alunos 

transitaram em outros espaços além da sala de aula, como foi o caso da quadra esportiva.  

Outra atividade de sensibilização se deu através do filme Narradores de Javé, dirigido por 

Eliane Caffé. O filme aborda as temáticas: história e memória, oralidade e escrita, tradição e 

modernidade, história e literatura, valor, verdade histórica, memória coletiva e individual, servindo 
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de gancho para posterior leitura coletiva dos textos literários que versavam sobre essa temática e 

conversavam com demais temáticas inerentes a outras disciplinas, como História, Geografia, 

Orientação Profissional e Artes.  

Os Círculos de leitura (FIGURA 2) contaram com textos curtos da Literatura que se 

associavam às temáticas memorialísticas, com intuito de aproximar as duas histórias: a história 

contada na Literatura e a própria história de vida dos alunos da EJA. Alguns textos selecionados e 

lidos coletivamente foram Feliz Aniversário e Tentação, de Clarice Lispector; Coisas lembradas, de 

Carlos Drummond de Andrade; O espelho, de Machado de Assis; a carta que compõe a primeira 

parte do livro Cemitério dos vivos, de Lima Barreto. A metodologia proposta por Cosson (2014b), 

ancorada nos pressupostos do letramento literário, permitiu o diálogo com outros campos do saber a 

partir da leitura literária e percepção da importância da interpretação de texto para outras disciplinas 

e para a vida como um todo, além da relevância da leitura e da leitura de si. 

Não cabe ao literário restringir-se à disciplina Literatura nem tampouco ao texto literário, 

assim como a Literatura não deve perder sua especificidade enquanto disciplina, enquanto área do 

conhecimento. O que é proposto não é o fim das disciplinas, mas o dialogar entre elas, o tecer 

saberes em comunhão.  Desta forma, o próximo passo foi a participação dos alunos nas oficinas 

artístico-literárias. Eis a denominação de algumas das oficinas: 1. Um álbum de retratos: as faces do 

tempo resgatadas através de um mergulho em textos de Clarice Lispector; 2. Museu de pessoas: 

relatos de vida inspirados em texto de Carlos Drummond de Andrade; 3. A Colcha de retalhos: 

costurando memórias a partir da leitura de Drummond. 4. Em busca da autoestima: reflexos do 

espelho e construção do autorretrato a partir de conto de Machado de Assis.  

Na oficina da Colcha de Retalhos (FIGURA 3), após a dinâmica do ‘Nó humano’, em uma 

turma, e do filme Narradores de Javé, na outra turma (atividades tidas como de sensibilização) e 

posterior leitura do texto Coisas lembradas, de Drummond, os alunos foram estimulados a uma 

produção escrita na qual tinham que contar suas lembranças, narrando suas histórias de vida e, a 

partir do diálogo com o texto lido, resgatar suas próprias memórias, associando o lido em sala de 

aula com o vivido em tempos passados carregados de experiências e recordações. 

Depois de alguns ajustes na produção escrita, cada aluno transcreveu seu texto para um 

pedaço de tecido que foi posteriormente costurado por eles com linhas coloridas, remendando sua 

história a dos demais colegas da turma, constituindo, assim, um todo feito das partes de cada um. O 

aluno transformou sua história de vida individual em ensinamento coletivo através de suas 

experiências de vida e também, coletivamente, todos participaram da oficina, cortando panos e 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 377 

costurando suas histórias às histórias dos amigos. Foi então encontrada uma forma de concretizar a 

metáfora da vida enquanto uma colcha de retalhos, feita por histórias que se cruzam e entrecruzam, 

costuradas pelas linhas do tempo que perfuram com a agulha o tecido, juntando as partes, 

remendando histórias.  

A oficina de Autorretrato (FIGURA 4), resultante da leitura do texto O Espelho, de 

Machado de Assis, foi realizada a partir do desenho das próprias imagens dos alunos através do 

espelho, fotos recentes e antigas e até mesmo por selfies tiradas no celular. Os discentes ficaram à 

vontade para encontrar o melhor meio de se expressar e demonstrar como se veem. Houve ainda a 

proposta de um jogo em que os alunos tinham que associar os desenhos de autorretrato a seus 

respectivos autores, promovendo um exercício de identidade e de leitura do outro. Cabe informar 

que esta oficina contou com a participação e colaboração do professor de Educação Artística. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Dentre alguns dos resultados alcançados, destacam-se as percepções dos alunos quanto à 

importância da Literatura para a interpretação de texto dentro e fora da própria disciplina, como por 

exemplo, entender problemas matemáticos e questionamentos de outras disciplinas, entender o uso 

das figuras de linguagens, no dia a dia, como metáforas e eufemismos, e dos sentidos literários e 

não literários e os diferentes tipos de texto e de escrita, perceptíveis nas disciplinas de História e 

Filosofia. Observou-se também a relevância da disciplina Orientação Profissional presente do 

currículo da EJA do município estudado, ressaltando o valor das estratégias de letramento literário 

nas práticas sociais, nas entrevistas de emprego, na proficiência oral, leitora e interpretativa. Outro 

apontamento realizado pelos alunos foi o diálogo com a Educação Física nas atividades envolvendo 

o trabalho com o corpo, jogos, dinâmicas e oficinas.  

Ao entenderem a interligação entre os conhecimentos, os alunos compreenderam que 

História, Ciências, Artes, Inglês, Geografia, Matemática e muitas outras disciplinas estão 

intimamente ligadas à Literatura e em permanente diálogo, seja em uma escrita resultante de 

determinado tempo histórico ou na influência das ciências em certos períodos literários como no 

Naturalismo, sem falar das artes como presença intrínseca à Literatura, até mesmo enquanto sua 

definição “a arte da palavra”. Acrescenta-se ainda a presença frequente dos estrangeirismos 

recorrentes nos textos e a referência a algumas localizações geográficas com forte presença de 

regionalismo, além de alusões matemáticas do período Futurista da Literatura, por exemplo.  
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Vale ressaltar que a leitura literária do texto O Espelho, de Machado de Assis, por conter 

frases em Inglês e Francês, dialogou fortemente com a disciplina de Língua Estrangeira e também 

com a de História através de alusões ao período histórico da época para fundamental entendimento 

do texto. O diálogo se deu tanto entre os saberes disciplinares, quanto entre os textos literários e a 

própria história de vida dos alunos, através do trabalho com as memórias. Desta forma, alcançou-se 

o que defende Fazenda (2002) ao se associar escola e vida, contextualizando as situações de 

aprendizado por meio de prática social e a partir de uma postura dialogizante.  

A concretização dessa concepção dialogizante de ensino fundamentou-se no 

desenvolvimento do letramento literário que, através de práticas de Círculos de leitura coletiva 

(COSSON, 2014b) e oficinas artístico-literárias, resultou em associações entre o lido e o vivido 

pelos alunos da EJA, contribuindo para a formação ética e estética e favorecendo a aprendizagem 

voltada ao social e ao lúdico. Lembrando Roloff (2010) destaca que o lúdico traz leveza à rotina 

escolar e permite que o aluno registre melhor os ensinamentos que lhe chegam, de maneira mais 

significativa.  

Atinente à participação nos Círculos de leitura coletiva, percebeu-se certa dificuldade na 

leitura em voz alta dos textos e a necessidade de direcionamento nos debates para não perder o foco 

da atividade. No entanto, foi perceptível a evolução quanto à proficiência oral e leitora dos alunos. 

Conforme Cosson (2014b), ao ampliar o âmbito interpretativo da leitura individual através da 

partilha das leituras e do diálogo em torno da obra selecionada, os círculos de leitura adquirem 

cunho formativo. 

Os alunos se mostraram dispostos a participar dos Círculos de leitura, demonstrando ter um 

perfil altamente participativo e interativo durante as oficinas-artístico-literárias, se sentindo à 

vontade e entusiasmados com as atividades. Alguns, porém, em certos momentos se sentiram 

envergonhados ao se exporem, narrando suas histórias de vida. Mas, o que mais sobressaiu foi o 

caráter lúdico da atividade, elogiado pelos alunos como sendo uma forma prazerosa de aprender. 

Também ocorreram mudanças comportamentais diante de si e dos outros, com reafirmação de 

identidade, fortalecimento da autoestima, respeito à história de vida dos colegas e valorização das 

memórias que, quando resgatadas no tempo presente, serviam para reflexão e ensinamentos. A este 

respeito, Ecléa Bosi (1994) relata que: 

A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa 

disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. Por 

mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem 
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que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então e porque 

nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de 

valor. (BOSI, 1994, p. 55) 

 

Assim sendo, através de estratégias de letramento, foram alcançadas práticas sociais 

decorrentes da leitura literária em diálogo com as memórias, com apropriação da Literatura 

enquanto linguagem, permitindo o contato dos alunos da EJA com as obras e com os demais 

campos do saber, a partir da perspectiva interdisciplinar e lúdica e entendendo a memória como 

função social.  

CONCLUSÕES 

Na interdisciplinaridade, os múltiplos conhecimentos se interligam e se relacionam com a 

realidade na qual o aluno está inserido, sendo esta uma necessidade fundamental para todas as 

modalidades de ensino, mas especialmente para a EJA, que carece de ações mais originais do que 

tão somente a reprodução adaptada do currículo do Ensino Regular, sendo mais de acordo com suas 

reais necessidades e expectativas. 

No que se refere ao âmbito da Literatura, uma proposta viável pode ser o diálogo entre 

leitura literária coletiva e oficinas artístico-literárias a partir da temática do resgate de memórias, 

através de estratégias lúdicas de letramento literário, criando um ambiente agradável de 

aprendizagem. A perspectiva interdisciplinar e lúdica de leitura literária contempla uma proposta de 

intercambiar saberes, provocando o leitor a atravessar as fronteiras e a dialogar com outros 

pressupostos teóricos e seus referenciais. Essa metodologia diminui o hermetismo literário e 

favorece a instauração de sentidos, percebendo a leitura como prática social e propiciando novas 

relações entre a Literatura e a sociedade, mediante temáticas inerentes a outras disciplinas e que 

brotam naturalmente. 

Por fim, percebe-se não só a necessidade, mas também possibilidades viáveis de práticas 

pedagógicas dentro da realidade escolar, a partir do potencial interdisciplinar e lúdico das 

estratégias de letramento literário em turmas da EJA, sem, contudo, deixar de reconhecer as 

dificuldades e as limitações existentes.  
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ANEXOS 

Figura 1. Atividade de Sensibilização através da dinâmica de grupo ‘Nó humano’. 

 
 

Figura 2. Círculo de leitura literária 

 
 
Figura 3. Oficina artístico-literária Colcha de Retalhos 

 
Figura 4. Oficina artístico-literária Autorretrato 

 
   

Fonte: dados da pesquisa 
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Resumo 

O letramento literário é uma prática social que se configura como importante estratégia para o 
desenvolvimento de trabalho interdisciplinar e potencialmente lúdico em turmas da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). A Literatura dialoga com as demais áreas do saber, estabelecendo inter-
relações e transpondo fronteiras disciplinares, a fim de romper a concepção fragmentária de ensino e 
alcançar a unidade de conhecimento. Ao direcionar as reflexões desse estudo à EJA enquanto 
modalidade da Educação Básica de sistema seriado que se conclui a cada semestre, formada por um 
público híbrido composto por jovens, adultos e idosos, é perceptível a importância em se considerar as 
memórias, os conhecimentos prévios e as experiências que esses alunos carregam consigo. Valorizar as 
vivências e os saberes prévios dos alunos por meio da perspectiva interdisciplinar e lúdica facilita a 
internalização de conteúdos mais sistemáticos, além de promover maior motivação e fruição. Portanto, 
a partir de diálogos com as contribuições de alguns autores como Rildo Cosson, Ecléa Bosi, Eleana 
Roloff, Ivani Fazenda, Edgar Morin, entres outros, o presente estudo tem por objetivo relatar uma 
experiência pedagógica em turmas de EJA envolvendo Literatura e resgate de memórias, a partir do 
desenvolvimento do letramento literário, que pressupõe uma abordagem educacional voltada às práticas 
sociais e abrange as potencialidades de um construto interdisciplinar e lúdico de aprendizagem. Espera-
se, com isso, demonstrar a necessidade e a viabilidade de práticas dentro da realidade escolar, tendo o 
letramento literário como possibilidade coerente de trabalho interdisciplinar, sem, contudo, deixar de 
reconhecer as dificuldades e as limitações existentes.  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Interdisciplinaridade; Letramento literário; 
Ludicidade; Memórias. 
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INTRODUÇÃO 

Pensar as infâncias na contemporaneidade significa pensar a criança presente, seus 

contextos, suas histórias, seus modos de viver e de produzir culturas infantis, protagonizando a sua 

existência. Para além da ideia de infância sem fala e passiva, traduzida pela etimologia da palavra 

infância, buscamos compreender esse ser proativo que interage com os seus outros em diferentes 

territórios, construindo autonomias em inquietantes dizeres de si, expressados por meio de suas 

vivências corporais, falas, imitações, desenhos, pinturas, enfim por diversas formas de 

expressividade e comunicabilidade. 

Este é um movimento de busca por uma aproximação desses “seres estranhos que já fomos 

um dia”, (LAROSSA, 2017, p. 232) no exercício de “desver o mundo” (BARROS, 2015, p.141) 

para chegar perto do seu pensar-sentir-viver a aventura de ir sendo nas interações que estabelece 

com os seus outros e com o mundo. Nesta pesquisa, intentamos compreender os sentidos da criança 

sobre suas produções imagéticas na educação infantil, considerando o desenho que produzem sob 

mediação docente.  

Tomamos a narrativa de Saint Exupéry (2006, p. 9-10) “Mostrei minha obra prima às 

pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: ‘Por que é que 

um chapéu daria medo?’ Meu desenho não representava um chapéu. ” Representava uma jiboia 

digerindo um elefante. ” como inspiração à reflexão sobre o desenho infantil pelo olhar de quem 

ainda criança foi capaz de guardar na memória a sua experiência com esta produção imagética. Ao 

descrever o sentido de sua experiência ele diz: “Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as 

pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre a necessidade de explicações 

detalhadas. (EXUPÉRY, ibidem, p 10).   

Saint-Exupéry, gente grande com alma de criança, resgata em seu texto sobre o desenho 

número 1 e número 2 como fora desencorajado de sua carreira promissora de pintor, pela não 

compreensão dos adultos dos seus desenhos de jiboias abertas e fechadas. Narra ainda como foi o 

seu reencontro com a experiência do desenho. Em encontro com o Pequeno Príncipe, personagem 

da história criada por ele, é convidado a desenhar um carneiro e naquele momento reaviva a 

lembranças de um dia ter deixado de usar esta forma de expressar seus sonhos, desejos... Porém, 

movido pelo pedido, retoma o ato de desenhar, ainda que duvidando da sua habilidade. Desafiado, 

se arriscou em seus traçados, os quais o pequeno logo fez sua leitura figura a figura, em cada 

detalhe, reaproximando-o da imagem e da imaginação antes guardadas em pensamento. 
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A escola da educação infantil, lugar do acontecimento da educação da criança pequena, 

constitui-se em um espaço diverso pela própria diversidade de pessoas que nele interagem e 

principalmente a criança que por si só é um ser plural, cada uma vivendo a especificidade própria às 

suas infâncias. Nesse espaço, a criança costuma utilizar-se de diferentes formas de expressão e 

comunicação para dizer de si, de seus saberes, seu pensar, viver, utilizando-se, quando permitida, de 

múltiplas linguagens: diálogos em rodas de conversas, desenho, pintura, escrita... Enfim cada uma a 

seu modo significa e produz sentidos sobre tais elaborações. 

No processo educativo, talvez esse seja ainda o espaço-tempo em que a criança possa viver 

experiências diversas e significá-las a partir das múltiplas possibilidades: artísticas, linguísticas, 

corporais, culturais, dentre outras. Interagir nesse espaço, significa estar com diferentes pares, 

inclusive diferentes infantes e infâncias. Assim, pensar-sentir-viver as produções imagéticas bem 

como produzir sentidos sobre elas, constitui-se em vivências implicadas a um universo 

multirrreferencial e complexo. 

Segundo Morin (1998, p. 176) “ [...]se tentamos pensar no fato de que somos seres ao 

mesmo tempo físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais, é evidente que a 

complexidade é aquilo que tenta conceber a articulação, a identidade e a diferença de todos esses 

aspectos [...]”. Esse é um desafio que temos ao considerar a complexidade que é a criança e suas 

infâncias e então seus modos de pensar-sentir-viver suas produções imagéticas na escola da 

educação infantil, tendo em vista um universo plural e a criança em sua inteireza e singularidade 

Pensando na construção de imagem pela criança, que, nesse caso, perpassa pela construção 

da sua própria imagem, como ela se vê e se projeta em imagens, o que representam para ela, 

fundada na ideia de que desenhar, pintar, modelar, dentre outras atividades de produção de imagens 

são atos de liberdade e de libertação da imaginação, convidamos a criança em seu protagonismo e 

autoria em suas formas próprias de ir tecendo o seu existir no mundo, liberta das amarras da 

modernidade, para nos dizer de suas produções imagéticas e sentidos por ela atribuídos a esses 

fazeres na escola da educação infantil.  

Pretendemos não falar da ou pela criança, mas ouvi-las, senti-las em suas ideias, teorias e 

concepções próprias sobre esta experiência. Essa inquietação nasce do contato por anos com as 

crianças na educação infantil e os espaços-tempo reservados para suas produções imaginárias e 

imagéticas.  
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Dessa forma, alinhamos este trabalho a um fazer dialogado com as crianças e com as suas 

produções, objetivando observá-la em processos de fruição e com elas compreender o que pensam-

sente-vivem, então os sentidos atribuídos a essa vivência.  

Alguns estudos e pesquisas sobre a criança e o seu desenho já foram realizadas com o intuito 

de descrever o processo de evolução do desenho, por Mèredieu (2004); Sans (2013); Leitura do 

desenho infantil por Rabello (2013), Desenho como instrumento metodológico da pesquisa por 

Gobbi (2009) dentre outras. 

Nesta pesquisa, a centralidade é a criança em suas construções imaginárias-imagéticas, 

cabendo a pergunta: o que diz a criança sobre as suas produções imagéticas na escola municipal da 

educação infantil? Quais os sentidos da criança sobre as suas produções imagéticas na educação 

infantil? Pretendendo analisar os sentidos da criança e descrevê-los na perspectiva de compreender 

o pensar-sentir-viver da criança sobre a produção imagética na educação infantil.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Por muito tempo a criança que pensa, que sente, que vive, esteve aprendendo/desenvolvendo 

na educação infantil: a motricidade fina e ampla, a cognição, a leitura, a escrita, o desenho, a 

pintura. Guiada por métodos, por modelos, fórmulas. Aprender e desenvolver baseava-se em 

conquistas de habilidades, para tal estabeleceu-se hora para cada uma das atividades objetivadas em 

função de tais conquistas. Atualmente, os estudos nas áreas da Neurociência, Antropologia e 

Sociologia, mais especificamente da infância, somam-se a estudos anteriores, com o interesse por 

compreender a criança a partir dela mesma, como vai se constituindo enquanto ser humano 

biopsicossocial, antropológico, histórico, possibilitando o estudo da criança e da infância 

multirrreferencializada e uma epistemologia plural, conforme defende Ardoino (2012, p. 87).  

Pensar, sentir e viver é relocado ao entendimento de um movimento de criação incessante, 

uma emergência poiética inarredável de toda criança conforme Deleuze (apud. MACEDO, p. 28), 

consistindo em uma tentativa de religar tais constructos do existir numa categoria dialógica do seu 

acontecer. Concebemos essa tríade dialógica na tentativa de significar o existir da criança em um 

mundo próprio, em que imaginação, fantasia e realidade, mantêm-se indissociáveis. 

Ao buscar explicações sobre o pensamento infantil, baseado na Psicologia do 

desenvolvimento infantil, mais especificamente na psicogênese da criança completa segundo 

Wallon (apud GALVÃO, 1999, p. 81), entende-se que o pensamento da criança em idade entre 3 e 
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5 anos é sincrético, ou seja, que a mesma divaga em seu pensar, misturando realidade e fantasia, 

assim deveríamos criar recursos que possibilitem a compreensão do que de fato pensam. Tomamos 

aqui o desenho e a imagética como instrumentos imaginários próprios da criança, que permitem a 

fruição do seu pensar-sentir-viver, misturando subjetividade e objetividade em seu universo 

imaginário ao tempo que produz o seu ideário de realidade. 

A criança é um ser singular e plural, que vai dando o tom ao seu próprio (re)existir por meio 

dos seus fazeres, que são tão peculiares e dizem respeito a suas experiências próprias.  Ela nos 

causa estranhamento e incerteza por ser complexa e conseguir fruir por entre caminhos prováveis e 

improváveis, correndo riscos, estando aberta à aventura e à imaginação e ao pintar a tela de imagem 

sobre si e o mundo, produz riscos, pistas e sentidos as suas produções, as quais nos encaminham a 

outros sentidos daqueles antes produzidos sobre elas. 

Assim arriscamos caminhar por entre riscos desconhecidos ou não aventurados, ou retomá-

los como um outro risco, produzindo imagens e sentidos outros com a criança autora. Para tal 

necessário se faz nos desnudarmos de nossas certezas, o que não significa deixar a tela em branco, 

como sugere Marques (2000, p. 2): “necessitamos realizar a hermenêutica das tradições da 

educação, porque nela nos achamos imersos, nós e nossa cultura e porque de seus aspectos 

ultrapassados não nos podemos libertar, nem a eles liberar de seus anacronismos...” 

Consideramos assim que a tela foi pintada por inúmeras pinceladas históricas, 

antropológicas, sociológicas, biológicas, mas podemos retomar a pintura, nos interrogando sobre o 

que poderíamos pintar nesse outro tempo-espaço de ser criança e de suas produções. 

Assim, convém abrirmos espaço de discussão sobre a autoria e protagonismo infantil, nos 

inspirando em Macedo (2013), ao propor pensar a criança em seu devir próprio; Loris Malaguzzi 

(apud EDUARD e et.al. 2016) que toma a criança como centralidade nas suas experiências, 

respeitando as suas necessidades e inteireza; Larossa (2017) ao considerar  a alteridade e então o 

lugar da criança e suas narrativas nos espaços educativos; Sarmento (2016), Corsaro (2009), que 

destacam a diversidade de infâncias e culturas infantis, Mèredieu (2004), Alloa (2017), Sarmento 

(2016), Ranciere (2017) em seus estudos sobre o desenho infantil e a imagem, Vigotsky (2018) ao 

considerar o imaginário infantil e o seu potencial criativo, para então empreender uma compressão 

sobre o pensar-sentir-viver da criança em relação às suas produções imagéticas na escola da 

educação infantil. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A imagem gráfica, o desenho e a imagética, são pensadas nesta pesquisa com o sentido de 

imaginação, criação, fantasia, elaboração de um pensamento, ideia, verdades, imagem da própria 

criança sobre as suas produções imagéticas, pois intentamos compreender os sentidos dela sobre 

suas produções na escola da educação infantil. A pesquisa centraliza-se na criança em seu pensar, 

sentir e viver, projetados em suas produções no uso da linguagem imagética, mais especificamente 

o desenho, o qual servirá ainda como dispositivo na construção de pistas sobre o encontro com as 

crianças desta pesquisa e suas produções imagéticas, imaginárias e verdadeiras. 

Tomamos a abordagem qualitativa e a pesquisa de inspiração etnográfica crítica para a 

realização desta investigação. Estratégia metodológica que possibilita compreender, interpretar e 

comunicar os achados no processo de investigação, uma vez que mobiliza os múltiplos referentes 

emergentes das relações que perpassam o objeto em estudo e os autores da pesquisa. Considerando 

ainda que se trata de uma pesquisa com a criança implicada a seus contextos cotidianos, valores, 

crenças, culturas e singularidades próprias às infâncias. Portanto, do seu lugar de voz, a mesma 

tomará parte nesta como protagonista da experiência, através de sua produção imagética e seu dizer 

sobre ela. 

Este caminho metodológico atende as pretensões desta investigação por entendermos que o 

seu objeto nos remete a lidar com um fenômeno que em si é permeado pelas subjetividades infantis, 

objetivadas por meio do seu desenho e do dizer sobre ele. Ademais o sujeito criança nos solicita a 

pensar dispositivos que aproximem o pesquisador de seu universo de forma a criar o vínculo 

necessário entre eles enquanto autores da/na pesquisa.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

A pesquisa apresenta-se em sua fase inicial. Os elementos até então reunidos dizem respeito 

as experiências vivenciadas neste espaço-tempo, a escola pública de educação infantil, bem como 

das observações sobre as produções da criança e o seu lugar no espaço da escola.   

CONCLUSÕES 

Qual a importância e sentido desta pesquisa para a educação da criança da educação infantil 

e para os docentes? Freire (1996, p. 32) nos aproxima de algumas condições pelas quais 

pesquisamos: “pesquisamos para constatar, constatando fazemos intervenções e intervindo 
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educamos e somos educados... Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar uma novidade". É nesta perspectiva freiriana de pesquisar que lançamos nosso olhar para a 

criança em suas experiências (saberes e fazeres, criações, imaginação...), próprias à cultura infantil 

e instigado pelo dizer das crianças sobre seus desenhos. Trata-se de adentrarmos esse contexto e 

sentir-pensar a criança e as infâncias nas interações que estabelecem com a produção imagética na 

educação infantil.  

Assim entendemos que pesquisar os sentidos da criança sobre suas produções imagéticas na 

escola da educação infantil e então seus desenhos, contribuirá para o fortalecimento das pesquisas 

com a criança sobre o que elas pensam-sentem-vivem ante as experiências e vivências, autora que 

são do/no processo formativo, bem como para as pesquisas sobre a criança, autoria, produções 

imagéticas e ressonâncias em sua formação e na formação docente. 

REFERÊNCIAS 

ALLOA, Emmanuel (org). Pensar a imagem. Trad. Carla Rodrigues e et.al. 1ª ed., 2ª reimp. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2017. (Coleção Filô/Estética). 

BARROS, Manuel de. Meu quintal é maior do que o mundo. 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva 2015, p.141.   

CORSARO, Willian. Reprodução interpretativa e cultura de pares. In: MÜLLER Fernanda, CARVALHO, Ana Maria 
Almeida (orgs). Teoria e prática na pesquisa com crianças- Diálogos om Willian Corsaro. São Paulo: Cortez, 2009. p. 
31-50. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia, Saberes necessários à pratica educativa. 23ª ed. Coleção Leitura. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GALVÃO, Isabel. Henri Wallon Uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 5ªed. Petrópolis, RJ: Editora 
Vozes, 1999.   

LARROSA. Jorge. (2017) Pedagogia profana- Danças, piruetas e mascaradas. Belo Horizonte: Autêntica Editora. 

MACEDO, Roberto Sidney. As Ideias Nascentes. In: AZEVEDO, Omar Barbosa; MACEDO Roberto Sidney. 
Infâncias-devir e currículo: a afirmação do direito das crianças à (aprendizagem) formação. Ilhéus, Bahia: Editus, 
2013. p. 27-42. 

MARQUES, Mário Osório, A educação no limiar do terceiro milênio, exigente de outro paradigma. Contexto e 
Educação. Editora UNIJUI, ano 15, nº 59. p. 113-128. Jul./set.2000. 

MÈREDIEU, Florence. Trad. Álvaro Lorencini e Sandra M. Nitrini. O desenho Infantil. 14ªed. São Paulo: Ed. Cultrix, 
2004. 

MORIN, Edgar. Ciências com Consciência. Trad. Alexandre, Maria D., Dória Maria Alice Sampaio 82ª ed. Rio de 
janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 

PRADO, Patrícia Dias, FARIAS, Ana Lúcia, DEMARTINI, Zélia de Brito Fabri (orgs). Por uma cultura da infância: 
metodologias de pesquisa com crianças. 3ª ed. Campinas- São Paulo: Autores Associados. 2009.  

RANCIÈRE, Jaques. O que as imagens querem realmente viver? In: ALLOA, Emmanuel (org). Pensar a imagem. 
Trad. Carla Rodrigues e et al. 1ª ed., 2ª reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. p. 191-201. (Coleção 
Filô/Estética). 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O pequeno Príncipe. Trad. BARBOSA, Dom Marcos. ª 48ª ed. 36ª reimp. Rio de 
Janeiro: Agir, 2006. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 389 

SARMENTO, Manuel Jacinto. Conhecer a infância: os desenhos das crianças como produções simbólicas. PRADO, 
Patrícia Dias, FILHO, Altino José Martins (orgs). Das pesquisas com crianças pequenas à complexidade da infância. 
Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2011, p. 27-60.   

VIGOTSKY, Lev Semionovitch, FORMOZINHO Júlia Oliveira, KISHIMOTO Tizuko Morchida, PINAZZA, Mônica 
Apezzato. (Orgs). Pedagogia das Infâncias. Dialogando com o Passado Construindo o Futuro. Reimp. Porto 
Alegre: Artmed, 2007. 328p. 

_____. Imaginação e criação na infância. Trad. Zoia Prestes e Elizabete Tunes. 1ªed. São Paulo: Expressão Popular, 
2018. (Ensaio Psicológico Livro para professores). 

Resumo 

Pensar a criança contemporânea, em diferentes contextos da sociedade implica retomar as infâncias em 
suas culturas próprias e singularidades. Significa imergir nas possibilidades que ela nos oferece ao dizer 
e tecer seus saberes, nos aproximando do ser-criança produtora de culturas infantis, para nos informar 
sobre os seus modos próprios de pensar-sentir-viver suas produções nos diversos espaços educativos. 
A criança vive um universo singular e próprio, mediado pela sua imaginação, criação, sendo imagética 
por natureza, no sentido de permitir a fruição de seus pensamentos, sentimentos, enquanto vive a 
experiência de ir se constituindo como ser no mundo. Ela é capaz de comunicar-se de diferentes 
maneiras, utilizando-se de diferentes linguagens, assim ela imagina e expressa por meio da fala, do 
corpo, do desenho, da pintura, modelagem... Mas o que diz a criança sobre suas produções imagéticas 
na educação infantil? Como pensa-sente-vive a experiência com estas produções na educação infantil? 
A pesquisa em andamento centraliza-se na criança, tomando-a como sujeito da/na pesquisa e tem por 
objeto os sentidos atribuídos por elas nas produções imagéticas na educação infantil. Consiste em uma 
pesquisa de abordagem qualitativa de inspiração etnográfica, sendo o locus uma escola da educação 
infantil no âmbito municipal e os sujeitos crianças em idade entre 3 e 5 anos. 

Palavras-chave: Criança; Produção Imagética; Educação Infantil.  
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REFLEXÕES INICIAIS 

O presente artigo tem como principal discussão o cotidiano da Educação Infantil. Nossa 

reflexão perpassa a pedagogia da infância, as lógicas inclusivas e as especificidades da Educação 

Infantil, com referências à Base Nacional Comum Curricular (2017), primeira etapa da Educação 

Básica, que se apresenta com características distintas das demais etapas de ensino e é atualmente 

obrigatória para crianças a partir dos 4 anos de idade, de acordo com a Lei nº 12.796/2013. 

Entendendo este como um espaço de devir-criança, pressupõe-se que o modo como organizamos os 

tempos, os espaços e as propostas pedagógicas, bem como a preocupação sobre como as crianças 

experenciam esta vivência é fundamental àqueles que  pensam e fazem a Educação Infantil. 

Percebe-se o grande desafio que é educar na sociedade contemporânea, e por consequência 

ser capaz de amparar as demandas particulares presentes na Educação Infantil. As infâncias 

mudaram, o imediatismo, o consumo e a fluidez das relações são pontos importantes no meio social 

a que estas crianças estão expostas. 

Atualmente os profissionais que trabalham com educação infantil se deparam com 

inúmeros desafios, questões e contínuos dilemas entre fazer o que se sabe ser 

essencialmente “certo” para crianças pequenas de qualquer meio e ambiente e se 

conformar às exigências do governo e dos legisladores que definem diretrizes 

educacionais – nem sempre uma aliança feliz. (MOYLES, 2010). 

Desta forma, a partir da perspectiva de que a criança ocupa um lugar em todos os ambientes 

que frequenta, como a família, a, escola e a sociedade, surge a necessidade de discutirmos nosso 

olhar enquanto adultos para e sobre esta criança, para que possam exercer, ser e expressar suas 

ideias e necessidades: a infância já não é mais vista e pensada como uma preparação para a vida 

adulta. Aos educadores das infância(s) se faz necessário, refletir sobre suas práticas pedagógicas a 

partir deste olhar plural e assim se questionarem sobre como este tema vem se apresentando nas 

instituições de ensino infantil. Sarmento e Pinto (1997) reafirmam que as mudanças nos modos de 

viver nos tempos atuais “produziram novas relações para essa categoria, o que, consequentemente, 

tem gerado novas discussões e preocupações. (p.11). 

Desta forma, se faz importante pensarmos nas práticas realizadas nas instituições de 

Educação Infantil e sobre o importante papel que a Escola ocupa como lugar das e para as 

diferenças, pois no cotidiano escolar ocorrem a todo momento situações de interação e 

aprendizagens significativas para as crianças. Carvalho (2014) traz como exemplo as pessoas com 

deficiência, pois “suas experiências continuamente marcadas por práticas culturais e políticas com 
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as quais convivem no cotidiano é que vão permitir-lhes conceituar suas diferenças e construir o 

“eu”, o “outro” e o “nós”, como categorias distintas. (p.16). A autora ainda destaca que a diferença 

pode ser concebida por variados conceitos como diferença, experiência, relação social, 

subjetividade e identidade. Percebemos assim, que é através das diferenças presentes no cotidiano 

escolar que as crianças se (re)conhecem enquanto sujeitos, na sua singularidade. 

Barbosa (2007) contribui para a discussão sobre a pluralidade do conceito de infância(s) ao 

dizer que “estas novas crianças, com suas experiências de infâncias múltiplas, que chegam todos os 

dias na escola, com seu modo plural de serem, elas manifestam a sua diferença.” Desta forma 

podemos pensar sobre quais direitos que esta criança tem e sobre qual seu papel em sua adaptação e 

inclusão no ambiente escolar levando em consideração suas peculiaridades e individualidades. 

Pensando nas trajetórias das crianças ao longo da História, com um histórico de exclusão e 

segregação, incluindo as crianças com deficiência ou consideradas “diferentes”, percebemos que os 

espaços de socialização e cultura são fatores essenciais na compreensão deste histórico. A partir do 

conceito de Sarmento (2002) sobre infância e inclusão, deve-se pensar na importância da garantia 

de direitos como o acesso à Escola. O autor apresenta o conceito de que na Escola é indispensável 

uma prática em que não haja exclusão aos saberes das crianças, visto que são seres plurais. 

Destacando que a “escola poderá reconstituir-se e refundar-se civicamente se for capaz de fazer o 

cruzamento de uma lógica emergente, que é a lógica dos direitos das crianças” (p.278).  

Pela perspectiva de que é a Educação Infantil o principal meio social de ser criança, e é no 

dia-a-dia, do cotidiano escolar, que podemos perceber e (re)conhecer a criança de forma integral, 

percebendo-a em suas diferentes instâncias (social, cognitiva, psíquica e emocional) pontua-se a 

importância do conceito da criança enquanto sujeito de direito (SARMENTO, 1997), pois se faz 

fundamental assegurar seus direitos neste espaço, que deve ser pensado para e por elas. Conforme 

apresenta a Base Nacional Comum Curricular, é direito da criança: conviver, brincar, participar, 

explorar, comunicar e conhecer-se (BRASIL, 2017). 

O presente trabalho visa refletir sobre como as Escolas Infantis estão contemplando as 

infâncias sob o olhar de uma política inclusiva. Segundo a Declaração de Icheon (UNESCO, 2016): 

Todas as pessoas, independentemente de sexo, idade, raça, cor, etnicidade, língua, 

religião, opinião política, origem nacional ou social, pobreza ou nascimento, bem 

como as pessoas com deficiência, migrantes, grupos indígenas, crianças e jovens, 

principalmente os em situação de vulnerabilidade ou outro status, deveriam ter acesso 

a uma educação de qualidade inclusiva e equitativa, bem como a oportunidades de 
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aprendizagem ao longo da vida. O foco na qualidade da educação, na aprendizagem e 

em habilidades destaca, ainda, outra lição importante: o perigo de se concentrar no 

acesso à educação sem prestar atenção suficiente se os alunos estão, de fato, 

aprendendo e adquirindo habilidades relevantes uma vez que estejam na escola. (p.6) 

Nesta perspectiva contemplamos a inclusão sob o olhar para as potencialidades dos sujeitos, 

pois como aponta Carvalho (2014) “as diferenças decorrentes da manifestação de deficiências 

acabam sendo introjetadas pejorativamente levando-nos a perceber as limitações do sujeito [...], 

mesmo quando as práticas narrativas em relação ao “respeito” encaixam-se no politicamente 

correto”. (p.25). Assim partimos da premissa de que se deve valorizar as pessoas em sua 

integralidade e não no que lhes falta, como no foco das deficiências. A autora ainda destaca que 

“estamos evoluindo das práticas de falar por elas, para a de falar junto com elas e, progressivamente 

de mais ouvi-las, aprendendo sobre suas necessidades e expectativas, sendo assim o ambiente da 

Escola infantil se torna fundamental no processo de inclusão. 

PERCURSOS METODOLÓGICOS 

Compreendendo a complexidade do deste estudo, bem como as subjetividades que o 

contemplam, essa pesquisa caracteriza-se por ser um estudo do tipo qualitativo (Lüdke; André, 

1986) e exploratória de cunho social. Optar por uma abordagem qualitativa permite “[...] a 

multiplicidade das perspectivas e dos agentes compondo cada uma das categorias, obriga a romper a 

unidade artificial de categorização estatística e a revelar a diversidade de situações [...]”. 

(GROULX, 2008, p. 97). 

É uma pesquisa com/no cotidiano, pois visa a sua observação. Esta metodologia se faz 

importante pois segundo Pais (2003), a sociologia da vida cotidiana pode ser caracterizada por uma 

“lógica de descoberta” que se afasta da lógica do preestabelecido. Stecanela (2009) aponta que “a 

opção por essa perspectiva metodológica se justifica por configurar uma postura de abertura ao 

novo e ao inusitado, além de se valer de um conjunto de instrumentos que permitem “escavar o 

cotidiano”, numa espécie de arqueologia que tenta descobrir o que está oculto. Dessa atitude 

decorrem tentativas de apreender e de compreender algo que está ali presente, em estado bruto, para 

ser talhado, detalhado, “escovado” (como os ossos que o arqueólogo descobre), mas que os 

condicionamentos arraigados às lentes interpretativas convencionais acabam por embaçar a visão e 

a percepção (p.5). 
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Foram utilizados, em caráter parcial,  como instrumento da pesquisa, os relatórios de estágio 

e os diários de observação dos alunos do curso de Pedagogia (2019-2) de uma Universidade Privada 

do Sul do Brasil. Também de forma parcial, foram analisados os registros de 10 experiências 

discentes. Esses materiais foram analisados à luz dos pressupostos da análise de conteúdo, de 

acordo com Bardin (2009), através de um processo dinâmico de constante confronto entre teoria e 

conteúdo que emerge a partir das estratégias selecionadas para essa pesquisa, o que origina novas 

concepções e, consequentemente, novos focos de interesse. 

ALGUMAS REFLEXÕES 

Entender a pedagogia da infância, bem como respeitar e oportunizar o devir criança dentro 

deste espaço social, cultural e educativo que é a Educação Infantil, é um compromisso político 

inclusivo. Para isso é necessário, enquanto adultos responsáveis assumirmos nosso papel, atentos a 

relevância deste espaço para as crianças, pois: 

Quando a criança brinca ou aprende envolve-se com profundidade, investindo de 

energia, concentração e atenção, manifestando criatividade e complexidade, 

resolvendo questões que surgem no processo, características que podem ser 

observadas em sua linguagem verbal ou não verbal. (KISHIMOTO, 2013, p.29) 

Por isso, é na Escola que estes direitos devem ser assegurados.  Segundo o ECA (1990), o 

brincar é um dos aspectos relacionados ao direito de liberdade, ao respeito e a dignidade. É a partir 

do brincar que a criança internaliza e também projeta a realidade em que vive, socializa e 

desenvolve os aspectos cognitivos, físicos e emocionais. Estas reflexões foram observadas pelas 

estudantes, conforme relato a seguir:  

“No início da manhã eu organizava eles de forma que pudessem brincar livremente 

enquanto aguardavam os colegas. Durante este período eu aproveitava para observar 

sobre o que e como brincavam. A maioria das crianças costumavam brincar de 

profissões, tais como: professores, vendedores (supermercado), médicos. 

Continuamente reproduziam cenas do cotidiano”. (Caderno de Estágio. Maternal II, 

2019/2). 

Esta análise reforça a importância de momentos em que a criança possa livremente criar e 

reproduzir situações cotidianas, e através dessa projeção, pense sobre o contexto no qual está 

inserida. Desta forma cabe destacar também, que ocorre uma importante mudança de perspectiva no 

olhar do adulto: dá-se foco às oportunidades fornecidas e proporcionadas às crianças. Fortunati 

(2019) destaca que a ideia da criança como protagonista nos leva a uma nova ideia de currículo, 
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pois “nos conduz automaticamente a considerá-las como sujeitos que intervêm ativa e 

construtivamente em seus processos de crescimento e desenvolvimento (p.80). 

Sendo a escola de Educação Infantil este local, que em seu cotidiano a criança cria, 

socializa, brinca e se alimenta, é fundamental que os profissionais imbricados no processo estejam 

atentos a estas vivências, pois é nesse fazer de aprendizagens, conflitos e relações que as crianças se 

formam enquanto sujeitos de direitos (SARMENTO, 1997). Concomitantemente  a este olhar atento 

dentro da prática pedagógica, este adulto deve perceber o contexto em que a criança está inserida, 

entendendo que a escola de educação infantil é um dos principais meios de socialização desta 

criança para além da família. Para isso, é importante não só conhecer a criança, ou pensar em seu 

diagnóstico. A criança deve ser vista em suas potencialidades e deve ser compreendida dentro 

organização familiar em que está inserida, bem como manter hábitos de sua rotina, como em um 

dos diários de classe se destaca: 

“Começamos a colocar os jogos americanos das crianças para o lanche, pois eles 

tinham feito uma atividade em cima das mesas e precisavam do local limpo para 

alimentação. Percebi que essa organização era fundamental para as crianças, pois a 

escola deve preservar os hábitos da família” (Caderno de Estágio. Jardim A, 2019/2). 

Fortunati (2018), destaca ainda que os tempos e espaços devem ser pensados sob a ótica de 

que é necessário encontrar-se com a incerteza para que se possa acolher e apoiar as expressões 

imprevisíveis de cada criança e de todas elas. Para o autor, o educador não deve se contentar com 

conhecimento padronizados, e sim estar permanentemente atento às escolhas relacionadas ao 

contexto que acolhe, “ao compartilhamento de experiências com as crianças, à reflexão com o  

grupo de trabalho, ao trabalho de documentação e à comunicação sempre aberta com as famílias”. 

(FORTUNATI, 2019, p.82). 

Cabe ao educador compreender a importância de organizar tempos e espaços que sejam 

inclusivos, a fim de proporcionar experiências significativas a todas as crianças, respeitando suas 

individualidades e história de vida, sendo esse um trabalho a ser realizado em conjunto com as 

famílias, para que seja qualificado. 

CONCLUSÕES 

A presença de um educador atento às necessidades das infâncias presentes no cotidiano da 

Educação Infantil é fundamental para favorecer o desenvolvimento e formação dos sujeitos.  É no 

cotidiano que as crianças vivenciam desafios e trocas que estimula o desenvolvimento de sua 
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concepção de si, dos outros e do mundo, fazendo da educação infantil um espaço de socialização e 

formação do sujeito. 

A partir da análise dos cadernos de estágios, percebe-se também, a relevância dos momentos 

de reflexão e análise da prática como fundamentais para o planejamento pedagógico, possibilitando 

que os futuros professores de educação infantil sejam capazes de promover experiências que não 

sejam fragmentadas durante o cotidiano, mas que explorem de forma integral a formação da 

criança, explorando diversos espaços e tempos, promovendo sua formação e desenvolvimento de 

forma sadia. 

A organização do espaço, o uso do tempo, a escolha da proposta pedagógica e dos materiais 

utilizados, são parte da rotina e do cotidiano que devem ser pensados pelo professor (BARBOSA, 

2006) e que devem auxiliar na estruturação da criança em sua vida cotidiana, estabelecendo regras, 

criando limites, possibilitando sua interação cultural e social, e sua constituição enquanto cidadã. 

Cabe destacar a importância dos registros através dos diários, pois permitem uma reflexão da 

prática cotidiana pela escrita das falas, acontecimentos e práticas. A escola infantil pode e deve ser 

um espaço que acolha as diferenças e através da organização dos tempos e espaços de prática,  

potencialize o desenvolvimento de cada criança. 
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Resumo 

Este artigo tem como principal objetivo apresentar as análises feitas a partir da discussão sobre o 
cotidiano da Educação Infantil, compreendendo esta como uma etapa de ensino eminentemente 
inclusiva, que deve contemplar as diferenças, individualidades e potencialidades das crianças. Justifica-se 
este estudo, pois compreende-se que é na escola de educação infantil que a criança tem uma das suas 
primeiras experiências de socialização, brincam, criam, formulam seus conceitos, se desenvolvem. 
Como escopo para a pesquisa, foram utilizados os cadernos de estágio produzidos por dez estagiárias 
de Pedagogia de uma Universidade do Sul do Brasil, durante o segundo semestre de 2019. Utilizou-se 
como referencial teórico, autores como Sarmento (1997), Barbosa (2007), Moyles (2010) e Pais (2003). 
Na pesquisa foi adotada a metodologia qualitativa do tipo exploratória. As análises parciais dos dados 
foram feitas através dos pressupostos da análise de conteúdo de Bardin (2011), buscando perceber 
como o cotidiano na Educação Infantil contribui para a formação inclusiva e integral das crianças 
pequenas. Como resultado, percebeu-se que é no cotidiano da Educação Infantil, através dos campos 
de experiências que as crianças pequenas se desenvolvem, socializam e aprendem. As práticas 
pedagógicas quando pensadas com intencionalidade geram aprendizados significativos para as crianças. 
A educação infantil é um dos espaços de direito de toda a criança e que os tempos dedicados a esta 
prática irão corroborar com sua formação integral. Compreende-se que nos diferentes tempos e 
espaços é que as crianças criam conceitos e se desenvolvem na e para as diferenças. O papel do adulto 
de referência é de fundamental importância, pois o olhar atento e sensível irá possibilitar melhor 
aproveitamento para o devir criança. 

Palavras-chave: Infância(s); Educação Infantil; cotidiano; diferenças. 
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Resumo 

Apresenta três pesquisas que abordam o brincar em diferentes contextos de vida da criança, do escolar 
ao não escolar, evidenciando sua potencialidade educativa e, consequentemente pedagógica. Nesta 
perspectiva, ressaltam a necessária valorização do brincar e, consequentemente, dos conhecimentos e 
saberes produzidos pelas crianças no interior dos jogos e brincadeiras e, sua articulação com os 
conteúdos escolares. O artigo “Brincando no recreio escolar: a perspectiva de crianças dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental” destaca o conjunto de jogos e brincadeiras vivenciados pelas crianças durante 
o recreio escolar. Aponta que o recreio se mostrou muito rico em possibilidades de ensino e de 
aprendizagem, tendo no brincar seu eixo estruturante, no diálogo com as possibilidades e limitações do 
ambiente e com as regras da escola. O artigo “O brincar na educação física no contexto da educação 
infantil”, aborda o brincar vivenciado na Educação Infantil no contexto da Educação Física. 
Problematiza como esse brincar se materializa no cotidiano da prática educativa, evidenciando a 
prevalência dos jogos de regras e a busca da autonomia das crianças. O artigo “O brincar entre pais e 
filhos: uma análise da cultura lúdica em parques” trata do brincar vivenciado em um parque público 
focando a relação entre os pais e os filhos. Problematizou a mediação das brincadeiras por parte dos 
pais, ora intervindo diretamente na brincadeira, ora observando os filhos brincarem. Esses estudos 
reforçam a íntima relação entre as infâncias e o brincar além do papel fundamental do adulto na 
organização e estruturação do ambiente com vista a favorecer a vivencia lúdica por parte das crianças. 
Por fim, evidencia o brincar como um fazer-pedagógico que precisa ser valorizado e incorporado ao 
cotidiano do trabalho docente com crianças. 

Palavras-chave: Crianças; Brincar; Práticas Educativas; Escola. 

BRINCANDO NO RECREIO ESCOLAR: A PERSPECTIVA DE CRIANÇAS DOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Anderson Bençal Indalécio – SME/Votuporanga 

Fernando Donizete Alves – UFSCar 

INTRODUÇÃO 

O recreio escolar, por vezes, é compreendido como espaço de intervalo de aulas (de 

distração e diversão), momento para gasto de energia, passatempo e descanso mental para as 

crianças. Nessa direção, momentos de convivência das crianças no recreio escolar podem ser 

equivocadamente compreendidos como apenas espaços e tempos que resultam em oportunidades de 

relaxamento, distração e descontração para as crianças, em que os processos de ensino e 

aprendizagens ficam em segundo plano ou mesmo não ocorrem. 

Na contramão dessa concepção que marca de modo pejorativo o tempo e o espaço do recreio 

escolar, o compreendemos como um ambiente de encontro de diferentes pessoas (crianças e 

adultos), que possuem diferentes experiências culturais, pertencimentos sociais e diferentes 

repertórios de aprendizagens. Este momento do recreio favorece aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças, por meio do convívio e da interação entre elas e delas com os adultos 
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(inspetores, professores, gestores etc). Sendo assim, conhecer esse ambiente pode oferecer 

elementos importantes aos professores sobre as crianças, seus saberes, contextos culturais e 

conhecimentos para além dos contornos pedagógicos das salas de aula. E, dessa maneira, enriquecer 

suas práticas pedagógicas e, consequentemente o processo de ensino e de aprendizagem. 

Entre as diversas práticas sociais constituídas pelas crianças no contexto do recreio escolar, 

os jogos e as brincadeiras ocupam grande parte do tempo e do espaço. O recreio lhes possibilita um 

brincar com maior liberdade e autonomia uma vez que a interferência adulta é pequena e, na 

maioria das vezes, com a intencionalidade de lembrar às crianças aquilo que elas não podem fazer 

do ponto de vista das regras que regem esse tempo e espaço escolar. E é necessário que essas regras 

existam. O ponto de nossas inquietações não é esse, mais sim do que elas brincam, como organizam 

suas brincadeiras e seus jogos, o que ensinam e aprendem no interior dessa prática social 

constituída no recreio escolar. 

Nessa direção, o objetivo foi identificar jogos e brincadeiras vivenciados pelas crianças 

assim como compreender os processos educativos desencadeados por essa prática social (o que 

ensinam e aprendem) no contexto do recreio escolar em uma escola pública da cidade de São 

Carlos, interior do Estado de São Paulo, Brasil que atende aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Com o acesso ao primeiro ano do ensino fundamental com 6 anos de idade (e em alguns 

municípios até com 5 anos), garantido pela Lei 11274, de 06 de fevereiro de 2006, inaugurou-se 

uma discussão sobre o ensino fundamental e a preservação das infâncias, incluindo nessa discussão 

a questão do direito de brincar pelas crianças, em diferentes espaços e tempos escolares. 

Não há dúvidas de que brincar é uma prática que enriquece e deve estar cotidianamente 

presente nos processos de ensino e aprendizagens de crianças, em contextos escolares e não 

escolares. Para que o brincar seja incorporado ao cotidiano das práticas escolares é preciso, além de 

conhecê-lo, analisá-lo contextualizado aos grupos que o realizam e integrado as práticas de educar e 

cuidar das crianças de 0 a 10 anos, com o objetivo de contribuir para o enriquecimento das 

aprendizagens relativas às linguagens curriculares e outras experiências advindas das diversas 

culturas (SOMMERHALDER; ALVES, 2011). 

A aproximação com a cultura lúdica que se desenrola no recreio escolar é fundamental para 

a promoção de uma prática pedagógica mais sensível na medida em que pode corroborar com uma 

melhor articulação entre os saberes e conhecimentos produzidos e reproduzidos pelas crianças em 

suas brincadeiras e seus jogos e a intencionalidade educativo-pedagógica do professor e, numa 

perspectiva mais ampla, da própria escola. 
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CAMINHO METODOLÓGICO 

O presente estudo foi desenvolvido em uma escola pública que atende os anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º. ao 5º. anos), localizada no município de São Carlos, interior do Estado de São 

Paulo, Brasil, onde foi acompanhado o recreio escolar das crianças matriculadas no período 

vespertino. O horário do recreio era 14h50 às 15h20. Participaram da pesquisa 13 crianças com 

idade entre 6 e 11 anos matriculadas em turmas de anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A técnica usada para a coleta de dados foi a observação participante. Cruz Neto (2001) 

esclarece que essa técnica acontece pelo contato direto do pesquisador com o fenômeno que será 

observado, tomando a realidade dos participantes de pesquisa em seus próprios contextos. Nessa 

técnica, o pesquisador se insere no contexto da pesquisa estabelecendo relações com os 

participantes da pesquisa. 

Sendo assim, foram realizadas inserções colaborativas, na perspectiva de produzir pesquisas 

com as crianças colaboradoras e não sobre elas. Oliveira et al (2014) indicam a importância do 

estabelecimento de relações de confiança e interação com o grupo ou as pessoas colaboradoras da 

pesquisa, de modo que as inserções busquem compreender e não julgar as realizações dos 

participantes da pesquisa. 

Considerando a importância do conviver e do estar com as crianças, as inserções 

aconteceram duas vezes por semana, durante dois meses, totalizando 8 inserções de 

acompanhamento do recreio escolar. Coerente com a proposta de fazer uma inserção colaborativa, 

brincar com as crianças foi parte da postura e do ato de pesquisar. De acordo com Brandão (1981) a 

participação não se reduz a uma mera aproximação do pesquisador para conhecer o mundo que 

pesquisa, mas deve ser pautada em um processo de convivência e de interação com o grupo. 

Aqui, foi fundamental o movimento de abertura para escutar as crianças. Para Rinaldi (2012, p. 

209) 

[...] escutar é dar a si próprio e aos outros um tempo para ouvir. Por trás de cada ato de 

escuta, há um desejo, uma emoção, uma abertura às diferenças, a valores e pontos de 

vista distintos. Por conseguinte, devemos escutar e dar valor às diferenças, aos pontos 

de vista dos outros, sejam homens, mulheres ou crianças, especialmente para lembrar 

que, por trás de cada ato de escuta, restam a criatividade e a interpretação de ambas as 

partes. 

Utilizou-se o instrumento Diário de Campo para registro dos dados (BOGDAN; BIKLEN, 

1994). O Diário de Campo foi utilizado em todas as inserções de observação participante e foram 
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numerados de acordo com a sessão de coleta. A escrita dos diários foi realizada sempre no mesmo 

dia de cada inserção de observação participante, logo após sua finalização. O processo de 

organização e análise dos dados correu na perspectiva qualitativa à luz do referencial teórico 

escolhido. 

O desenvolvimento do estudo respeitou os cuidados éticos, de acordo com a Resolução n. 

466/2012 e foram utilizados nomes fictícios escolhidos pelas próprias crianças.  

CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

A partir das observações realizadas, brincar foi a principal prática social desenvolvida pelas 

crianças durante o recreio escolar. Esse brincar ocorreu de diferentes formas: 

Durante o recreio as crianças estão realizando diferentes brincadeiras: brincam de pega-pega 

(andando), amarelinha, esconde-esconde, jogos com as mãos (pedra, papel, tesoura; caminhão de 

laranja; adoleta; etc), batem cartinhas, brincam com brinquedos (Diário de Campo nº I). 

Nas experiências de brincar, as crianças produziram diversos processos educativos, seja no 

grupo ou individualmente, assim: 

Nos jogos e brincadeiras observados no dia de hoje foi possível perceber que as 

crianças estabelecem relações de afeto, criam laços de amizade ou de inimizade, 

fazem escolhas (qual carta jogar, por quem torcer), criam e solucionam conflitos, 

incluem e excluem determinadas crianças, criam regras e reinventam essas regras de 

acordo com as necessidades e desejos do grupo de brincantes. (Diário de Campo nº 

IV). 

Nessa prática social, as crianças construíram conhecimentos, não apenas de “conteúdos” das 

disciplinas escolares, mas conhecimentos para a vida: aprenderam a se relacionar, a respeitar umas 

as outras, a fazer escolhas e manifestar preferências e interesses. Sobre isso, Oliveira et al. (2014) 

apontam que os conhecimentos que são construídos nas práticas sociais das quais participamos nos 

formam e que essa formação ocorre em parceria, em colaboração com aqueles que convivemos, 

uma vez que “participam pessoas com diferentes percepções e conhecimentos, em diferentes 

processos de trabalho e lazer, em diferentes espaços, escolares e não escolares.” (OLIVEIRA et al., 

2014, p. 35). 

Durante o recreio, as crianças se relacionaram entre si em uma dinâmica em que aspectos 

como idades diferentes, gênero, classe social, religião, etnia não foram empecilho. Também 

buscaram ampliar seu núcleo de relações para além dos pequenos grupos de amizade ou mesmo de 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 403 

turmas, ou seja, buscaram se relacionar com outras turmas, com as quais não conviviam diariamente 

em sala de aula. Isso proporciona, conforme aponta Oliveira et al. (2014), múltiplas redes 

relacionais e múltiplas redes de construção de conhecimento, permitindo conhecer diferentes modos 

de ser, pensar, agir e principalmente diferentes modos de brincar, ampliando o repertório de 

apropriação e produção de cultura lúdica infantil. 

As crianças colaboradoras do estudo se organizaram em diferentes grupos para brincar, a 

partir de amizades já existentes ou mesmo tentativas ainda sutis e tímidas de novas parcerias, essas 

últimas fomentadas por algumas crianças que convidaram outras para brincar, inicialmente sem 

vínculo de amizade construído. Encontrar caminhos para lidar, por exemplo, com conflitos gerados 

por interesses diferentes nas brincadeiras; lidar com as regras da escola e a produção do brincar 

infantil (como não correr no durante o recreio para não se machucar); tomar decisão coletiva sobre 

‘brincar de quê’? e criar diferentes estratégias individuais para o desenvolvimento de uma 

brincadeira que aconteceu em grupo foram outros processos educativos identificados nessa prática 

social de brincar, considerada como parte das culturas da infância. 

[...] algumas crianças estão ‘tirando’ 2 ou 1 e perguntei do que elas iam brincar; uma 

das meninas me disse que iam brincar de pega-pega, então, considerando que é uma 

regra da escola não correr, eu perguntei: Como vocês brincam de pega-pega se não 

pode correr?  Ela me respondeu prontamente dizendo que eles haviam mudado a 

brincadeira, que eles andavam rápido e quem tinha que pegá-los ia andando bem 

devagar, mas que não podia trapacear. (Diário de Campo nº I). 

Mais uma vez questionei uma criança sobre como brincam de pega-pega se não pode 

correr. Ela me explicou que é difícil, mas que tem que obedecer as regras do jogo, que 

tem que ser andando e que quem está pegando tem que andar bem ‘devagarzinho’. 

(Diário de Campo nº III). 

Esses trechos evidenciam que dentro da escola havia regras que precisavam ser respeitadas, 

até por razão de segurança das crianças (de modo que não se machucassem ao brincar). Assim, um 

grupo de crianças criou uma nova estratégia para lidar com a situação o que exigiu que todos os que 

estavam inseridos naquele grupo seguissem essas regras, de modo que brincadeira pudesse ser 

desenvolvida. Pensando nessa criação coletiva de estratégias entre as crianças que pertencem a um 

mesmo grupo, Borba (2009) aponta que as crianças criam em parceria estratégias para lidar com 

determinadas situações e problemas que surgem, partilhando formas próprias de compreensão de 

mundo. 
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De acordo com essa autora, culturas da infância são formas de ação social contextualizadas, 

sendo uma construção coletiva das crianças frente aos espaços em que estão inseridas. “É 

engajando-se ativamente nessas estruturas e no esforço de compreendê-las que as crianças criam 

formas específicas de ação, reproduzindo, contornando ou até transformando as estruturas 

existentes.” (BORBA, 2009, p. 144). 

Com a inserção no grupo de crianças que “batiam cartinhas”, anunciado por elas como 

‘bater bafo’ foi possível identificar como ocorreu a criação de estratégias nesse jogo. Mesmo diante 

as regras pré-existentes necessárias para o desenvolvimento desse jogo, algumas crianças, no 

decorrer da prática, criaram estratégias para modificar (e “burlar”) essas regras, sendo algumas 

delas para favorecimento próprio. Um exemplo disso ocorreu quando algumas crianças, de forma 

intencional, mas despercebida pelos seus parceiros de jogo, passaram saliva na mão ou assopraram 

a mão para colar a carta (grude), facilitando que a mesma virasse. 

Sendo uma linguagem, brincar expressa valores, costumes, condutas e hábitos do contexto 

social e cultural da criança e que também são transmitidos como processos educativos. “Ela brinca 

com o poder, com a vida, com a morte, com o proibido [...]” (SOMMERHALDER; ALVES, 2011, 

p. 20). No contexto de vivência cultural em uma sociedade competitiva, uma nova estratégia para 

vencer o jogo pode ser compreendida pelas crianças como algo justificável, mas que no âmbito 

educativo exige intervenção pedagógica problematizando essa questão. 

Um dos meninos, Nicolas, na hora do ímpar ou par sempre esperava eu colocar o 

número primeiro para depois ele colocar. Os outros garotos, ao verem isso, 

começaram a ficar bravos, disseram que ele estava ‘trapaceando’, que ele sempre faz 

isso, só para poder começar. [...] Hoje, Nicolas também tentou “burlar” fazendo grude 

durante o jogo, todas as crianças diziam que havia sido grude e ele negava. Observei 

algumas das estratégias que ele usa para conseguir virar a cartinha. Antes de bater, ele 

junta as duas mãos em forma de cone e “sopra” dentro delas, esquentado, assim, 

quando ele bate na cartinha ela gruda com mais facilidade. (Diário de Campo nº IV). 

Por outro lado, os resultados também revelaram que algumas estratégias de jogo foram 

criadas e aceitas por um coletivo de crianças, para facilitar o desenvolvimento do jogo, conforme 

retrata a cena: 

Hoje, durante o intervalo do recreio muitas crianças passaram pela mesa que estava no 

pátio da escola. Todas às vezes que eu ia “bater cartinha”, a minha mão grudava na 

carta, então as crianças me sugeriram que eu esfregasse a mão na mesa, para tirar o 

suor. Jaqueline fazia isso o tempo todo e a mesa começou a ficar manchada, com 
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marcas de sujeira. Neymar dizia que isso estava acontecendo porque a mão dela estava 

suja, Jaqueline apenas dava risada. (Diário de Campo nº VI). 

Sommerhalder e Alves (2011) apontam que é no “como se” da brincadeira que as crianças 

buscam alternativas para lidar com as dificuldades e/ou problemas que vão surgindo. Para 

compreender a criação coletiva de estratégias entre as crianças que pertencem a um mesmo grupo, 

os estudos de Borba (2009) examinam que: 

Partilhando os mesmos espaços e tempos e o mesmo ordenamento social institucional, 

as crianças criam conjuntamente estratégias para lidar com a complexidade dos 

valores, conhecimentos, hábitos, artefatos que lhes são impostos e, dessa forma, 

partilham formas próprias de compreensão e de ação sobre o mundo. (BORBA, 2009, 

p. 145). 

Ainda para essa autora, ao partilhar formas próprias de compreensão e de ação sobre o 

mundo cria-se o pertencimento a esse grupo e ao mundo social e cultural. Assim, as práticas sociais, 

nesse estudo em particular o brincar, permitem a construção da pessoa e também da coletividade 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

Ao se depararem com diferentes desafios e possíveis situações problemáticas, as crianças 

criaram novas estratégias e com isso, formas para lidar com as situações. 

Ao brincar, as crianças se depararam com diferentes desafios criando estratégias e formas de 

lidar com tais desafios e situações. Sobre isso, Oliveira et al. (2014) apontam que as pessoas 

relacionam o aprendido em uma prática social com o que estão aprendendo em outros espaços e 

usam dessas aprendizagens para construir outros conhecimentos. A brincadeira “é um espaço em 

que a criança pode experimentar, descobrir, criar e recriar experiências e saberes sobre si própria e 

sobre o mundo que as cerca.” (SOMMERHALDER; ALVES, 2011, p. 20). 

Ao se verem desafiadas, as crianças construíram estratégias de forma coletiva ou individual; essas 

estratégias podem ter sido novas ou já foram utilizadas em outros contextos ou momentos de 

brincadeira. O brincar necessita de habilidades, encontros e acordos daqueles que aceitam 

participar, uma vez que: 

[...] a atitude de quem brinca não é de simples prazer e de fácil contentamento, é um 

viver a tensão das escolhas, dos conflitos, dos limites, do fazer e desfazer das ações e 

imaginações em que o brincante experimenta o equilíbrio e o desiquilíbrio, o contraste 

e o semelhante, a união e a desunião. (PEREIRA, 2001, p. 90). 
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Brincar requer fazer escolhas, tomar decisões, desafiar o determinado, interagir, pois é nessa 

prática social que a criança aprende o significado e o sentido, por exemplo, da competição e da 

cooperação. 

Estes resultados revelaram que algumas estratégias foram construídas e compartilhadas pelo 

grupo brincante de crianças, enquanto outras foram construções individuais e vistas como ‘quebra 

de regras’. Essa decisão do compartilhado pelo grupo ou do instituído apenas por uma criança foi 

identificada a partir do acompanhamento dos acordos feitos por elas durante a brincadeira, pois “os 

rumos da brincadeira não estão dados a priori, ou seja, a criança não sabe de antemão os 

desdobramentos da brincadeira [...] e, é este não saber, este desconhecimento que a mantém 

brincando” (SOMMERHALDER; ALVES, 2011, p. 21). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Brincar foi vivido por esse grupo de crianças como a principal prática social desenvolvida 

no recreio escolar. Nesse espaço e tempo, ficou muito evidente a interação das crianças entre si, 

explorando os brinquedos, os espaços, enfim, vivenciando seu brincar. A disponibilidade para 

brincar nos coloca outra temporalidade que é diferente daquela que rege o recreio (o relógio). 

Estamos tratando de uma temporalidade psíquica, regida pelo imaginário e pelo simbólico. Nas 

palavras de Sartori, Alves e Sommerhalder (2015, p. 405), “como ela [a criança] faz daquele espaço 

um lugar para seu brincar e como são elaboradas suas construções lúdicas, que elementos 

participam e como”. 

O fato de o brincar não ser uma prática social valorizada do ponto de vista social (não é 

produtivo) dificulta o reconhecimento de que essa prática é geradora de processos educativos. 

Emerique (2003) alerta que estamos imersos em uma cultura antilúdica e os adultos são cada vez 

mais estimulados a deixar para trás a própria infância. Por isso, brincar para alguns adultos é 

compreendido como sinônimo de algo não sério, de passatempo ou perda de tempo, de coisa de 

criança, de pouco valor. Na escola, conclui esse autor, ouvimos com certa constância a frase 

“vamos parar de brincar que vai começar a aula!” (p. 13), indicando uma forte cisão entre a ‘hora de 

brincar’ e a ‘hora de estudar’; a ‘hora da diversão’ e a ‘hora de atividades sérias’. Desse modo, 

ainda no contexto escolar brincar é entendido como uma atividade separada do processo de ensino e 

de aprendizagens de crianças. 
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A identificação e a compreensão de alguns processos educativos que decorrem da 

brincadeira no momento do recreio constituem importantes elementos para pensar a educação 

escolar de crianças e, em especial as práticas pedagógicas em sala de aula. 

Por meio do brincar foi possível conhecermos o modo como crianças estavam significando a 

realidade, pois nas brincadeiras as crianças anunciaram seus contextos de vida e de cultura, seus 

saberes e conhecimentos. Investigar processos educativos em práticas sociais de crianças do ensino 

fundamental é colaborativo nas discussões sobre as práticas pedagógicas que ocorrem em salas de 

aula, haja vista que o acompanhamento do brincar possibilitou o conhecimento mais aprofundado e 

verdadeiro sobre as crianças, a confirmação do interesse que elas possuem pelo brincar e com isso, 

do modo como elas compreendem e representam a realidade. Nesse sentido, Freire (2003) ensina 

que não basta apenas ouvir e conhecer, para que ocorra um processo de ensino compromissado e 

problematizador, mas é indispensável partir do que as crianças trazem para ensinar-lhes o que ainda 

não sabem (FREIRE, 2003). 

Considera-se a necessidade de outros estudos nesse campo, de modo a aprofundar os 

conhecimentos científicos sobre o brincar de crianças em recreios escolares, desvelando outros 

processos educativos decorrentes dessa prática social e que possam ser colaborativos nas discussões 

sobre uma pedagogia para a infância que tenha o lúdico como elemento integrador das práticas 

pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental. 
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Resumo 

O objetivo foi identificar jogos e brincadeiras vivenciados pelas crianças assim como compreender os 
processos educativos desencadeados por essa prática social no contexto do recreio escolar em uma 
escola pública de São Carlos/SP/BR que atende aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Foram 
realizadas oito inserções em observação participante com registros em diários de campo no horário do 
recreio escolar focando a prática social do brincar de um grupo de treze crianças com idade entre seis e 
onze anos. Os dados revelaram que o recreio escolar se constituiu em um rico espaço de experiências e 
aprendizagens das crianças no que diz respeito ao repertório de jogos e brincadeiras e as interações 
entre as crianças e entre elas e adultos no contexto dessas atividades lúdicas. De modo geral, as crianças 
conseguiram organizar suas brincadeiras e seus jogos sem maiores dificuldades, dialogando com as 
possibilidades e limitações do ambiente destinado ao recreio (pátio e a área externa a ele) assim como 
das regras estabelecidas pela escola (por exemplo: elas não podiam correr). Com grande facilidade, as 
crianças se organizavam coletivamente para brincar, definindo as regras, os papéis sociais que cada 
brincante exerceria; estabeleciam vínculos de amizade e parceria para brincar; colocavam em evidência 
posturas, comportamentos, atitudes como respeito, amorosidade, cooperação, competição, ética. O 
recreio se mostrou muito rico em possibilidades de ensino e de aprendizagem, tendo no brincar seu 
eixo estruturante. Destacamos a necessidade de valorização do brincar no tempo e espaço do recreio 
escolar para a aprendizagem da criança e sua articulação com as práticas pedagógicas. 

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Natália da Silva de Oliveira – UFSCar 

Luana Zanotto – UFG 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a brincadeira está presente no cotidiano das crianças e, sendo assim, 

compreende-se que ela deva estar presente também em ambientes escolares. Segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) a brincadeira e as interações devem estar em 

foco como eixos que norteiam as práticas pedagógicas na Educação Infantil (BRASIL, 2010). Em 

consonância, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), no âmbito da Educação Infantil, indica 

que 
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A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas 

aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações 

e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a 

expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das 

emoções. (BRASIL, 2018, p. 37) 

Desta forma, podemos evidenciar também que o brincar e/ou a brincadeira fazem parte da 

vida humana e, principalmente do cotidiano das crianças. Além disso, o brincar e a brincadeira 

estão presentes no processo de desenvolvimento da criança, e pode-se dizer que possuem relação 

com o contexto social e cultural em que vivem. Nessa perspectiva, Sommerhalder e Alves (2011) 

enfatizam que brincar para a criança possibilita seu desenvolvimento e sua constituição como ser 

humano. 

Brougère (1998) possui uma visão de brincar enquanto manifestação cultural, tendo em vista 

que ele é criado e recriado por seres humanos, bem como a própria cultura. Neste sentido, o autor 

coloca que o brincar necessita ser aprendido por se enquadrar em uma atividade munida de uma 

significação social, ou seja, o brincar tem início nas primeiras relações com a mãe e, ao longo do 

tempo, passa a assumir papéis. Com isso, a criança não está imersa somente ao brincar, como 

também em elementos da cultura. O referido autor afirma ainda que a brincadeira é importante 

quando tem um fim em si mesma, ademais, ela é um meio de inserção cultural e apropriação da 

cultura lúdica infantil (BROUGÈRE,1998). 

Piaget (1971) também contribui para o entendimento do brincar, no entanto, na esfera da 

classificação dos jogos em detrimento do desenvolvimento cognitivo das crianças, o que denomina 

como jogo de exercício, simbólicos e de regras. Nesta perspectiva, segundo Macedo (1995) os jogos 

de exercício são caracterizados pela repetição, entretanto, essa repetição, o fazer de novo é 

destinado a criação de um hábito, caracterizando a aprendizagem da criança. Além disso, o autor 

enfatiza que repetição é a principal forma de aprendizagem da criança no primeiro ano de vida 

(MACEDO, 1995). 

Os jogos simbólicos aparecem depois dos jogos de exercício e “caracterizam-se por seu 

valor analógico, ou seja, por se poder tratar “A” como se fosse “B”, ou vice-versa” (MACEDO 

1995, p. 7), ou seja, a criança agindo como mãe em uma brincadeira de boneca consiste em uma 

analogia das ações da mãe com a criança em seu início de vida. Macedo (1995) traz também a 

concepção de assimilação deformante, no qual por analogia, a criança assimila elementos da 
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realidade, ou seja, quando joga, a criança significa os conteúdos de suas ações que correspondem a 

vida social, favorecendo sua compreensão, cada vez mais complexa, do mundo. 

Por fim, nos jogos de regra, o autor supracitado afirma que em sua estrutura possui 

componentes tanto dos jogos de exercício como dos jogos simbólicos. Sobre os jogos de exercício, 

enfatiza que a forma de execução do brincar é geralmente a mesma, no entanto, as regras podem ser 

modificadas; já com relação aos jogos simbólicos, pode-se dizer que os jogos de regra herdam as 

convenções, regras arbitrariamente combinadas que fazem com que os jogadores aceitem por 

vontade própria (MACEDO, 1995). Nesse viés, podemos questionar qual o diferencial dos jogos de 

regras face aos demais tipos de jogos classificados por Piaget? Macedo (1995) conclui então, que os 

jogos de regras se diferenciam dos demais por conta de seu caráter coletivo. Atrelado a isso, o autor 

coloca a competição, muito presente nos jogos coletivos, no qual a criança, para vencer, precisa se 

superar e superar o outro (MACEDO, 1995). 

No que tange o ensino da Educação Física na Educação Infantil, vale ressaltar que os 

professores ainda possuem dificuldades a serem superadas relacionadas à prática de ensino quando 

se trata das especificidades do trato com a infância, dentre outras especificidades da ação docente 

(QUARANTA; FRANCO; BETTI, 2016). Sayão (1999, p. 223) explicou essa fragilidade 

encontrada nas práticas pedagógicas de professores de Educação Física na Educação Infantil, 

enfatizando que “tradicionalmente, não há, nos cursos de licenciatura em Educação Física, uma 

preocupação em formar professoras para intervirem na educação de zero a seis anos”. A afirmação 

ecoa em relatos de professores de Educação Física, e muitas vezes atrelados à carência da formação 

inicial, que remetem às dificuldades no âmbito da compreensão das práticas pedagógicas na 

Educação física escolar, especificamente, na etapa de ensino que é foco de estudo do presente 

trabalho que é a Educação Infantil. 

A Educação Física, como nenhum outro componente curricular, comporta uma organização 

de aula e intervenção que favorece muito a exploração do brincar por parte do professor e das 

crianças. Até porque, o brincar é, em si, objeto de ensino da Educação Física escolar. 

Essa posição do brincar em relação à Educação Física coloca grande responsabilidade sob o 

profissional. Principalmente se considerar que tratar o brincar como ‘objeto de ensino’ não se limita 

a ensinar um jogo ou uma brincadeira no que diz respeito ao seu funcionamento e as suas regras. 

Implica considerar também toda uma gama de conceitos e atitudes, valores, comportamentos que 

são inerentes ao jogo. Em outras palavras, ao brincar/jogar, a criança amplia seu universo de 
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habilidades e competências, ou seja, amplia suas capacidades motoras e físicas, suas capacidades 

cognitivas, sua capacidade de conviver com o outro, sua capacidade de lidar com as emoções.  

Por exemplo, num jogo de pega-pega simples, será exigido da criança um conjunto de 

capacidades físicas (força, agilidade, resistência etc.) e motoras (habilidades locomotoras, 

manipulativas e de estabilizadoras) assim como capacidade e competência para resolver problemas 

que o jogo apresente, criatividade etc. Também são colocados desafios de ordem social como o 

trabalho em grupo de modo cooperativo, o respeito aos colegas de jogo e às regras etc. 

Um conjunto de capacidades e competências que são fundamentais à formação da criança, 

principalmente se considerarmos uma formação que priorize a cidadania. É importante que os jogos 

e brincadeiras vivenciados nas aulas de Educação Física, assim como os conceitos, atitudes e 

procedimentos a eles inerentes, sejam incorporados pelas crianças ao seu cotidiano fora da escola. 

O que se espera são crianças com autonomia e criticidade ao organizar seus jogos e brincadeiras 

(sempre lembrando que são crianças), deixando fruir sua criatividade. 

A educação física na educação infantil pode configurar-se como um espaço em que a criança 

brinque com a linguagem corporal, com o corpo, com o movimento, alfabetizando-se nessa 

linguagem. Brincar 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), sobretudo aquelas relacionadas aos jogos e 

brincadeiras, às ginásticas, às danças e às atividades circenses, sempre tendo em vista a dimensão 

lúdica como elemento essencial para a ação educativa na infância. Ação que se constrói na relação 

criança/adulto e criança/criança e que não pode prescindir da orientação do professor (AYOUB, 

2001). 

Tendo em vista que o brincar é considerado por muitos autores como atividade principal da 

criança em seu cotidiano (KISHIMOTO, 2010; LEONTIEV, 1988; BRASIL, 2018), pode-se 

questionar de que forma ele se mostra na Educação Física na Educação Infantil? Com a intenção de 

responder este questionamento, o presente estudo tem como objetivo compreender se o brincar é 

abordado e como é abordado pelo professor de Educação Física na Educação Infantil. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A abordagem empregada na pesquisa é a qualitativa (NEGRINE, 1999). A pesquisa foi 

realizada em uma Escola de Educação Infantil, nas aulas de Educação Física do pré-2 turma C, com 

em média 20 matriculados e 16 crianças com presença constante. O horário de aulas de Educação 

Física desta turma foi de segunda e quinta feiras. As inserções se iniciaram no dia 25/04 e se 

encerraram no dia 20/05, ou seja, ocorreu de maio ao final de junho, totalizando cinco inserções de 

50 minutos cada. 

O professor de Educação Física possui licenciatura na área e atua como professor do 

município desde 2016, o qual, ministra aulas tanto na Educação Física na Educação Infantil, como 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Como método de recolha de dados, em primeira instância, foi utilizada a observação 

participante das aulas/inserções (LUDKE; ANDRÉ, 2012) com registo sistemático em diários de 

campo. Os diários de campo são compostos por dois elementos, caracterizados pela parte descritiva 

dos acontecimentos e parte reflexiva, no qual o pesquisador registra suas reflexões sobre os 

elementos descritos (BOGDAN: BIKLEN, 1994). 

Como forma de complementação dos dados, foi realizada uma entrevista semiestruturada 

(NEGRINE, 1999) com o professor de Educação Física. Na entrevista semiestruturada, o 

pesquisador possui um roteiro que pode ser modificado durante a entrevista conforme a relevância 

das indagações ao objetivo de pesquisa (NEGRINE, 1999). A entrevista foi realizada no Horário de 

Trabalho Pedagógico Individual (HTPI) do docente, na mesma escola em que foram realizadas as 

observações. 

A análise dos dados se configurou inspirada na análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2009). 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Mediante levantamento dos dados, pode-se dizer que o brincar está realmente presente na 

esfera das aulas presenciadas. Em diálogo com os autores já apresentados, vale ressaltar que o 

brincar é objeto de estudo da Educação Física, compondo o rol da cultura corporal ou cultura 

corporal de movimento (BRASIL, 1997; SOARES et al., 1992). A BNCC (BRASIL, 2018), 

também assegura que o brincar seja trabalhado na Educação Infantil. Além disso, Kishimoto (2000) 
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acredita que o brincar pode favorecer que as crianças sejam mais participantes e pensantes, além de 

auxiliar em possíveis dificuldades de aprendizagens. 

Os jogos e brincadeiras coletivas estiveram presentes em todos diários de aula, com maior 

ênfase nos jogos de regras. Algumas das brincadeiras podem ser encontradas nos trechos dos diários 

abaixo: 

O docente pergunta se as crianças lembraram de qual foi a atividade realizada na 

última aula. Elas explicaram que atividade consiste em duas filas e o professor destina 

números para os alunos. O número que era chamado deveria tentar queimar colega de 

mesmo número pertencente a fila adversária [...] A brincadeira se inicia com o 

professor chamando os números destinados às duplas. A pessoa da dupla de fileira que 

chegar primeiro na bola tem que tentar queimar o colega (Diário de Campo 16/05). 

 

[...] esta aula seria uma brincadeira chamada queimada ameba. Explica as regras da 

brincadeira, que consiste em ter uma bola de meia e uma pessoa que queima os demais 

participantes. Quando as pessoas são queimadas, elas viram ameba. O professor então 

pergunta se todos conhecem uma ameba. As crianças respondem que não. O professor 

então explica que a ameba só come pelos bracinhos e fica parado sempre no lugar sem 

se movimentar, e que ela come quando estica os braços, e na brincadeira a ameba 

seriam as próprias crianças que forem queimadas, que deveriam se agachar e só pegar 

os colegas esticando o braço para pegá-los. A criança o que foi queimada e virou 

ameba que conseguir encostar no colega que estiver passando, troca de lugar, ou seja, 

a criança que era ameba pode correr e quem estava correndo vira ameba, ganha a 

criança que não for ameba (Diário de Campo 20/05). 

A pesquisadora realizou cinco inserções e em quatro de cinco aulas, foi possível vislumbrar 

aspectos competitivos nos jogos realizados pelo docente. Pensando nos jogos com caráter coletivo, 

segundo Macedo (1995), o caráter coletivo está presente, no qual só se pode jogar em função de 

outra jogada de outra pessoa. Em conformidade, Leontiev (1988) também afirma que jogos de regra 

são jogos com caráter coletivo. 

Macedo (1995) enfatiza ainda que a competição esteja presente nos jogos de regra e que 

muitas críticas são feitas a ela, com a justificativa de que pode incentivar um instinto altamente 

competitivo e individual. No entanto, o autor complementa afirmando que a competição em si não é 

boa nem má, mas sim um reflexo da vida humana, sendo que tanto no brincar quanto na vida, duas 

pessoas competem por uma mesma finalidade, assim como dois filhos competem pelo afeto da mãe 
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(MACEDO, 1995). Mediante isso, a crítica que deve ser feita não é na competição em si, mas sim 

nas formas culturais e políticas de se reagir a ela (MACEDO, 1995). 

Neste sentido, não devemos negar a competição, no entanto, é necessário um cuidado com a 

competição exacerbada. Diante disso, é papel do professor explicitar ao aluno quando e como essa 

competição aparece, bem como mediar quando necessário. Ademais, é importante que a competição 

não comprometa a ludicidade do brincar, pois o lúdico se faz importante para que o processo de 

ensino e aprendizagem seja significativo. Sommerhalder e Alves (2011) fortalecem a importância 

do lúdico na aprendizagem quando enfatizam que quando o lúdico está presente no processo de 

ensino e aprendizagem, este se torna mais significativo para quem ensina e para quem aprende.  

Durante a entrevista, quando perguntado ao docente de educação física de que forma ele 

compreende o brincar, obteve-se a seguinte resposta 

“No grupo de estudos que faço parte, a gente estava trabalhando com alguns estudos 

sobre brincar, mas é meio diferente ficar lendo e brincar com as crianças aqui. Eu 

tenho falado mais brincar mesmo, mas eu vou colocando mais regra para o pré II, que 

foi o que você acompanhou, e no pré I eu deixo um pouco mais livre assim um pouco, 

vai colocando as regras junto, mas mais para brincadeira funcionar. Aí nos jogos, 

nesses indígenas principalmente, esses que tem mais regras... aí acho que se aproxima 

mais o brincar assim não sei. Mas acho que não sei se tem tanta diferença assim na 

prática, entender o que é brincar ou brincadeira né, mesmo para as crianças quanto 

para mim. Eu tento variar bastante as origens dos jogos, dos diversos jeitos de brincar 

e sempre para eles aprenderem a fazer sozinhos depois, conhecerem sozinhos, um 

explicar para o outro, ver se eles querem mudar as regras ou não um pouco isso”. 

Nota-se que o professor confirma a presença dos jogos de regras em suas aulas 

principalmente quando cita as turmas de pré 2, que no caso, engloba a turma acompanhada nas 

inserções. Pode-se dizer também que de cinco aulas acompanhadas, apenas uma houve a 

possibilidade de as crianças modificarem a regra. Para contextualizar, a brincadeira em questão era 

a queimada ameba, já explicada no trecho acima. Podemos encontrar a possibilidade de combinar as 

regras expressa no excerto do diário abaixo. 

Ele pergunta se todas as crianças entenderam e elas dizem que sim. 

Enfatiza então se gostariam de modificar alguma regra da brincadeira. Algumas 

crianças sugerem que seja feito o gesto de uma vela para o colega assoprar, outra 

criança sugere que seja feita a brincadeira de passar embaixo da perna para salvar o 

amigo. Com isso, o professor então enfatiza que essa brincadeira é outra, e que as 
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regras que ele pergunta se podem ser mudadas tem relação com a brincadeira que será 

realizada agora, como por exemplo, uma mesma pessoa não pode pegar a bola duas 

vezes seguidas. As crianças ficam em silêncio (Diário de Campo 20/05). 

Segundo Macedo, as regras são combinados arbitrários entre os participantes do brincar 

(1995), e com isso, é importante que sejam discutidas para que possam ser cumpridas pelos 

participantes. 

Quando perguntado ao docente - Como você compreende os jogos na aula de Educação 

Física? – Obteve-se a seguinte resposta: 

“Sempre fico meio assim de... tenho uma certa... não ideia, mas cobrança que tem que 

se mexer mais né, [...] aprender coisas novas, o jeito de brincar, de fazer o brinquedo 

na coisa da peteca, ou brincadeiras que não precisa de brinquedo, ou bola de meia que 

também dá para fazer, coisas mais simples que aí as regras que fazem ficar mais legal 

[...] E a autonomia de conseguir fazer sozinho as coisas, que aí as crianças na 

educação infantil, elas vêm muito pedir para pôr a blusa amarrar o tênis e tal, todos os 

outros [professores, funcionários da escola] já fazem direto e não se preocupam, daí 

elas ficam meio dependentes, igual a coisa das regras, parece que sempre alguém tem 

que validar o que elas estão fazendo. Eu acho que tem que ter uma orientação, mas 

eles têm que fazer mais coisas sozinhas. Por que mais para frente isso pode dar 

problema. Aí eu tento fazer com que eles façam mais”. 

Ao analisar a fala do professor, pode-se inferir que sua perspectiva de trabalho e 

preocupação é de que, por meio do brincar e interações, as crianças sejam educadas para a 

emancipação e autonomia, para que elas possam criar, recriar e ressignificar as práticas vivenciadas 

nas aulas de educação física. Além disso, existe a preocupação de que o que é aprendido dentro dos 

muros da escola ultrapasse e perpassem para outros ambientes que não sejam escolares. 

Diante disso, Brougère (2003, p. 207) denota que “o brincar educativo permite fazer 

novamente em casa o que se faz na escola, mas de uma outra forma”. Nessa perspectiva, o brincar 

educativo surge como um complemento, um prolongamento da atividade escolar, eventualmente 

como um reforço, e mais raramente como uma preparação dessa atividade (BROUGÈRE, 2003). 

Nessa roupagem educativa, o brincar na escola, permite então que a partir dos 

conhecimentos vivenciados no brincar realizado na escola, a criança o crie, recrie e transforme em 

outros espaços que não escolares. 
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Para Brougère (2003) o brincar é ligado ao divertimento, o prazer de jogar, no entanto, 

quando temos o semblante educativo, denota-se a referência ao conhecimento. O paradoxo 

educativo para o autor sugere que entre o divertimento e a qualidade educativa, existe uma linha 

tênue, e se estabelece quando não é possível que o brincar seja visto ou executado dessas duas 

perspectivas (BROUGÈRE, 2003). Nesse sentido, é necessário refletir que a função lúdica do 

brincar está diretamente ligada ao que propicia o divertimento e prazer elencados no excerto acima, 

enquanto a função educativa está diretamente relacionada com que ensinar, os conhecimentos, 

habilidades, experiências, enfim. Para o autor supracitado, o grande desafio colocado ao docente 

está em como aplicar o brincar no ambiente escolar mantendo um equilíbrio entre essas duas 

funções elencadas (BROUGÈRE, 2003). 

Complementando com o trecho da entrevista acima, segue um recorte do diário que 

confirma que durante as aulas, o professor sempre procura educar para a autonomia e resolução de 

problemas. 

Durante a atividade, uma das alunas veio até a pesquisadora pedindo auxílio para 

retirar a blusa de frio, pois seu zíper estava emperrado. O professor então pediu que 

ela primeiro tentasse tirar sozinha, algum tempo se passou, então ele sugeriu que agora 

poderia tirar. Após a criança retornar à atividade, o professor comentou informalmente 

com a pesquisadora que as crianças precisam tentar realizar tarefas sozinhas, pois 

precisam tentar ser autônomas e resolver problemas (Diário de Campo 20/05). 

Freire (2006) traz reflexões importantes em cima das possibilidades de um ensino voltado 

para reflexão crítica. O autor afirma que “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2006, p. 22), ou seja, 

quando ensina, a ideia é que o professor não seja um mero reprodutor de conhecimentos, mas que 

leve seus alunos a refletirem, criarem possibilidades, para construir ou reconstruir um 

conhecimento. Nesse sentido, o docente tem papel mediador, mantendo um diálogo, não se 

limitando a conteúdos escolares, mas a fim de abordar e discutir as relações sociais, refletir 

problemas, tais como violência, ética, honestidade, injustiça, entre outros (FREIRE, 2006). 

Nos PCN, o respeito e tolerância estão também presentes, resolução de conflitos, entre 

outros. Objetivam ainda que o aluno deve se tornar autônomo, sendo capaz de organizar jogos, 

brincadeiras e demais atividades corporais em outros espaços (BRASIL, 1997). Complementando, 

Darido e Rangel (2008) apontam que mediante a vivência das diferentes práticas da cultura corporal 

de movimento, os alunos conseguem compreender a sociedade e seu papel dentro dela. 
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Nessa perspectiva, a Educação Física na Educação Infantil deve conduzir o aluno para uma 

reflexão crítica e emancipatória, que o leve a autonomia para usufruto da cultura corporal de 

movimento (BETTI, 1994). Enfatizo que para que essa autonomia seja alcançada, um longo e 

estendido processo se faz necessário, tendo em vista que a Educação Infantil é considerada uma das 

primeiras etapas de escolarização das crianças, no entanto, pensar a educação [física] nessa 

perspectiva é necessário para a emancipação e formação crítica do aluno para que ele possa 

compreender seu papel na sociedade, ademais, para que ele tenha autonomia de usufruir em outros 

espaços dos fenômenos que compõem a cultura corporal de movimento. 

Vale ressaltar que como o próprio professor indagou, autonomia não é a mesma coisa que 

independência. Ademais, o professor possui papel fundamental como mediador da atividade, 

potencializando o desenvolvimento de seus alunos. 

Por fim, mediante as discussões da presente sessão, podemos afirmar o brincar no contexto 

escolar possui função educativa, no sentido de se caracterizar como meio de educar da criança, mas 

sem perder sua característica principal, que é a lúdica. Ademais, concordamos com Kishimoto 

(1996) que defende a importância da utilização do brincar na escola, a qual acredita que o brincar 

auxilia na aprendizagem pelo erro, estimulando a resolução de problemas e busca por respostas. 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho possui como objetivo compreender o brincar nas aulas de Educação 

Física na Educação Infantil e que forma ele está inserido neste determinado contexto estudado. 

Mediante a inserção realizada no contexto de estudo, constatou-se que o brincar está inserido na 

Educação Física na Educação Infantil e possui viés de jogos de regra. Isso se comprovou tanto 

mediante análise dos diários de campo, como na entrevista realizada com o professor. Por mais que 

os jogos de regras inferem em jogos com competição, neste estudo, não foram observados sinais de 

competitividade em excesso na turma acompanhada. No entanto, é um tema pertinente para a área 

da Educação Física Escolar considerando o tema brincar. Além disso, é necessário que se tenha 

cuidado com essa competitividade de forma excessiva, para que o brincar não perca seu caráter 

lúdico. 

Quando nos referimos aos jogos de regras, combinados arbitrários são necessários, ou seja, é 

necessário que as regras sejam discutidas, para que o brincar não se afaste da ludicidade, que é o 

que auxilia e promove o desenvolvimento das crianças pelo brincar. 
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Pelo como o brincar foi trabalhado pelo Professor de Educação Física durante as 

intervenções e segundo seu relato em que aponta que busca trabalhar a autonomia por meio dos 

jogos e interações durante as aulas de Educação Física, pode-se dizer que o brincar se torna um 

meio para o ensino tanto das habilidades motoras, cognitivas, afetivas, entre outras, como também 

educar para a autonomia, fora dos muros da escola. Exprimimos que não é na educação infantil que 

essa autonomia será alcançada, mas que esta etapa de ensino pode ser considerada parte do processo 

para emancipação e desenvolvimento da criança. 

Enfim, o brincar educativo pode ser considerado um meio para ensinar crianças tendo em 

vista que o brincar é sua atividade principal, e a presença do lúdico se faz imprescindível para que o 

processo de ensino e aprendizagem sejam mais significativos para os sujeitos envolvidos. Ademais, 

consideramos que o brincar em si possui viés educativo por essência. 
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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo compreender se o brincar é e como é abordado pelo professor 
de Educação Física na Educação Infantil. Este estudo possui abordagem qualitativa e foi realizado com 
uma turma pré-2 (crianças de quatro anos), durante a intervenção da Educação Física em uma Escola 
de Educação Infantil situada em um município do interior do Estado de São Paulo. Os instrumentos de 
coleta utilizados foram a observação sistemática com documentação em diários de campo e entrevista 
semiestruturada com o professor de Educação Física. A análise foi inspirada na análise de conteúdo. Os 
resultados demonstram que o brincar é uma manifestação presente no cotidiano do trabalho educativo 
desencadeado pelo professor com a turma e, a forma mais vivenciada do brincar foi o jogo de regras. 
Além disso, segundo o professor de Educação Física responsável pela turma observada, o brincar se 
torna um meio para o ensino de habilidades motoras, afetivas, e também para o desenvolvimento da 
autonomia das crianças, ou seja, que as crianças possam criar, recriar e ressignificar as práticas 
vivenciadas nas aulas de educação física, ultrapassando e perpassando o aprendido para outros 
ambientes além dos muros escolares. 

Palavras-chave: Brincar; Educação Física; Educação Infantil; Educação. 

O BRINCAR ENTRE PAIS E FILHOS: UMA ANÁLISE DA CULTURA LÚDICA EM PARQUES 

Letícia Joia de Nois – UFSCar 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, vivemos em uma realidade onde notamos que o brincar e as experiências 

voltadas a este estão cada vez mais raras, e, estudar esse fenômeno tão importante para a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criança, tem se mostrado de extrema importância. A partir 

disso, pais, educadores e a sociedade como um todo, possuem o dever de ensinar e incentivar as 

crianças á brincarem, mas de que maneira isso vem acontecendo. Dessa forma, esse trabalho tem 

por objetivo analisar qual papel os pais assumem ao levar seus filhos para brincarem em parques e 

como isso interfere na cultura lúdica da criança. 
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Para realizarmos essa análise, nos basearemos nos estudos da Psicologia Histórico-Cultural 

para compreendermos o processo de humanização do homem e levando em consideração o brincar 

enquanto ação que promove o desenvolvimento, e também o conceito de cultura lúdica, proposto 

pelo autor francês Gilles Brougère, o qual usaremos como base para as análises realizadas. 

A Psicologia Histórico-cultural, é baseada nos preceitos do materialismo histórico dialético, 

e propõe que o processo de humanização se dá por meio das relações sociais que o sujeito 

estabelece, ou seja, é por meio da cultura que o indivíduo irá se desenvolver, sendo que a cultura, 

segundo Leontiev (1978), é tudo aquilo produzido pelo homem por meio da atividade de trabalho. 

Esse processo é chamado pelos autores dessa teoria de objetivação, que corresponde ao processo de 

incorporar aos objetos produzidos pela atividade de trabalho a cultura na qual está inserido. Ao 

inverso desse processo, existe a apropriação, que ocorre quando o ser humano se apropria da 

atividade humana sintetizada no objeto. 

A partir disso, o brincar nessa perspectiva é visto como algo que surge por meio da relação 

do sujeito com a cultura, e que gera um grande desenvolvimento da criança na fase pré-escolar 

(Leontiev, 1988). Esse desenvolvimento ocorre, pois o brincar atua na zona de desenvolvimento 

proximal, que, segundo Vigotski (1991), só pode ser encontrado levando em consideração a zona de 

desenvolvimento real, que é aquilo que compreende tudo o que a criança já sabe e já consegue 

realizar sozinha, e a zona de desenvolvimento potencial, que corresponde àquilo que a criança ainda 

é capaz de aprender. Dessa forma, a zona de desenvolvimento proximal é o local onde a criança irá 

aprender a partir da mediação entre ela e o mundo em que vive. Dessa forma, os autores afirmam 

que o brincar e a ação lúdica atuam na zona de desenvolvimento proximal, pois esse gera uma 

mediação entre a necessidade de agir da criança e a realidade. 

A atividade lúdica é, assim, uma das formas pelas quais a criança se apropria do 

mundo, e pela qual o mundo humano penetra em seu processo de constituição 

enquanto sujeito histórico. A teoria histórico-cultural aborda o brincar privilegiando 

sua participação fundamental na constituição do sujeito, orientando para o futuro [...]. 

Trata-se da esfera da atividade do indivíduo que lhe permite, rompendo os limites do 

que ele já é, experimentar aquilo que pode ser, não num sentido restritivo e direto, mas 

como sujeito integrado em sua cultura. (ROCHA, 2005, p. 66-67) 

Já o conceito de cultura lúdica, define uma cultura que é específica do brincar e que torna 

possível ao sujeito realizar tal ação, com isso, Brougère (2015, p. 23) afirma que a cultura lúdica é 

um "[...] conjunto de regras e significações próprias do jogo que o jogador adquire e domina no 
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contexto de seu jogo". Para o autor, o brincar não é algo inato, e, dessa forma, necessita ser 

aprendido (BROUGÈRE, 1997). 

Brougère (1997) afirma que desde o seu nascimento a criança está inserida num 

contexto social e seus comportamentos estão influenciados pelo contexto sócio-

cultural. O autor enfatiza que não existe na criança uma brincadeira natural. Assegura 

Brougère (1997, p. 104): “aprende-se a brincar”. Para ele, a brincadeira é um processo 

de relações sociais advindas da cultura, cuja brincadeira pressupõe aprendizagem 

social. (NOIS; PEREZ, 2018, p. 61-62). 

Segundo Brougère, a cultura lúdica será variada, pois assim como qualquer outra cultura, se 

desenvolve por meio das relações interpessoais estabelecidas com a criança, portanto, cada criança 

irá possuir uma cultura lúdica diferente da outra, sendo que essa pode ser influenciada através da 

cultura em que a criança está inserida, do meio social no qual a criança convive, a idade da criança, 

os valores que a permeiam, e em relação ao tempo e espaço onde a criança se encontra. Além disso, 

a apropriação dessa cultura se dá a partir das brincadeiras com outras crianças, da transmissão de 

brincadeiras entre diferentes gerações, da observação de outras brincadeiras e manipulação de 

objetos destinados ao brincar. 

Por isso, Brougère (2002) afirma que, como todo contexto em que a criança está inserida se 

torna determinante para a formação de sua cultura, pode-se dizer então que o brincar é um fato 

social, ou seja, "A cultura lúdica não é um bloco monolítico, mas um conjunto vivo, diversificado 

conforme os indivíduos e os grupos, em função dos hábitos lúdicos, das condições climáticas ou 

espaciais" (BROUGÈRE, 2015, p. 25). 

A partir disso, tal pesquisa teve como foco a interação entre pais e filhos em parques, 

buscando analisar as intervenções dos pais enquanto parte importante na construção dessa cultura. 

Tal pesquisa se deu visto que, segundo Nois e Perez (2019), a família tem grande influência na 

formação da cultura lúdica de cada indivíduo, pois se nota diversos traços da cultura lúdica de 

gerações anteriores nas gerações mais novas. 

Para tanto, a observação foi escolhida como recurso metodológico visto que, segundo Lüdke 

e André (1986, p. 26) “[...] a observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador 

com o fenômeno pesquisado”, e além é elencada pelos autores como a melhor forma de verificar a 

ocorrência de um determinado fenômeno e possui a vantagem de colocar o pesquisador mais perto 

da perspectiva dos sujeitos. Além disso, para um melhor aproveitamento dos dados, recorremos ao 
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uso de diários de campo, para retomada das ações observadas de forma completa. Com isso, o 

presente estudo se caracteriza como uma pesquisa de abordagem qualitativa. 

O local selecionado para a realização da pesquisa, foi um parque que fica na região central 

da cidade, e foi escolhido devido ao fato de ser um dos mais famosos da cidade e um dos quais mais 

recebe visitantes. Ele possui brinquedos de diversos tipos e muitos ambientes para o brincar livre. 

Além disso, o local possui duas grandes fontes de água e muitas árvores. Esse parque foi construído 

na década de 40 e faz parte do complexo de prédios da estação de tratamento de água e esgoto da 

cidade, de forma que a instituição mantenedora do local é a própria concessionária que presta esses 

serviços para a cidade. Além disso, o local também conta com um palco e uma feira cultural, onde 

todos os domingos acontecem o evento “Choro das águas”. 

Dessa forma, foram realizadas quatro inserções, de aproximadamente uma hora cada, sendo 

que, ao chegar ao parque selecionado para o estudo, foi realizada uma sondagem inicial, onde, o 

critério para a escolha dos sujeitos de pesquisa tinha como base a interação dos pais no brincar dos 

filhos. Além disso, em cada inserção, buscou-se escolher crianças de diferentes idades, para que o 

estudo pudesse observar qual o impacto da intervenção dos pais nas brincadeiras do filho em 

diferentes níveis do desenvolvimento da criança. 

Ao encontrar pais que estivessem interagindo com os filhos, os mesmos foram abordados e, 

após a apresentação da pesquisadora, foi explicado quais eram os objetivos da pesquisa, como 

seriam feitas as observações e foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para 

que os mesmos pudessem lê-lo e assiná-lo, porém, em todos os casos, os pais optaram por analisar 

os termos ao final da observação. 

Dessa forma, foram selecionadas 4 famílias, e os sujeitos de pesquisa encontrados foram 

então, na primeira inserção, uma família composta por pai, mãe, um filho de 4 anos e uma filha de 2 

anos. Na segunda inserção, a família observada era composta por duas mães e um menino de 1 ano 

e 1 mês. A terceira família era composta por um pai, uma mãe e a filha de 3 anos. E a última família 

era composta por pai, mãe, um filho de 6 anos e uma filha de 1 ano e 4 meses. Abaixo 

encontraremos as observações realizadas, tendo como base os diários de campos realizados pela 

pesquisadora. 
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O BRINCAR ENTRE PAIS E FILHOS – RELATOS DAS OBSERVAÇÕES 

A primeira observação foi realizada com uma família formada por pai, mãe e um casal de 

filhos e, no momento da observação, o pai estava brincando com a menina no playground e a mãe 

está com o filho na gangorra, ajudando ele a se equilibrar e a brincar. A irmã chega perto e tenta 

subir, o pai entrega ela para a mãe e vai ajudar o filho, fazendo força ao lado oposto para a gangorra 

funcionar. O menino pede para a mãe se pode ir até o escorregador, e o pai o acompanha para 

auxiliar o menino a escorregar. O menino cai e os pais explicam que é assim mesmo. A irmã 

também quer subir, e dando apoio, o pai ajuda ela a subir e depois ajuda ela escorregar. 

Como está tendo música ao vivo, o pai começa a prestar atenção na música e os dois filhos 

começam a dançar, então o pai começa a fazer o movimento de tocar guitarra, e a menina começa a 

copiá-lo. 

Depois de um tempo, o pai leva a filha até o gira-gira de patos (onde está um outro casal de 

amigos com o filho), ele coloca a menina no brinquedo e se senta no banco ao lado. Ele se levanta e 

começa a girar o brinquedo quando a filha se mostra insegura e faz caretas para a filha enquanto 

gira o brinquedo. Ele pergunta se a filha quer descer e ela diz que não, então ele continua girando o 

brinquedo. Ele pergunta novamente se ela gostaria de descer e ela responde positivamente. Depois 

de um tempo, enquanto a família toda assistia ao show, a força acabou e os pais decidiram ir 

embora pois as crianças estavam assustadas. 

Nessa primeira observação, dois fatores nos chamam a atenção, um deles está relacionado ao 

fato de que os pais, ao verem o filho cair enquanto brinca, não o repreenderam, e isso se torna um 

fator importante para ser destacado, devido ao fato de a possibilidade da criança, após uma queda 

ou algo que lhe dê medo, ser repreendida ou brigarem com ela, podendo geral um medo mais 

prolongado e evitando que a criança desenvolva sua cultura lúdica de forma mais ampla, como 

poderia ser. Além disso, ressaltamos também o fato de que as crianças imitam até os pequenos 

gestos feitos pelos pais, como é o caso da menina imitando o pai “tocando” guitarra. 

Já na segunda observação, com a família composta por duas mães e um filho, antes de as 

abordarmos, as mesmas estavam em um local mais afastado dos brinquedos brincando de areia com 

o menino. Logo quando abordo as mães, elas falam que essa é a primeira vez da criança no parque, 

e logo no início da observação a mãe 1 oferece folhas de árvores para o menino brincar e depois 

ensina ele a colocar areia dentro de uma carriola de plástico, único brinquedo que haviam levado. 
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Após algum tempo brincando com a areia, a mãe 1 vai perto do balanço e balança ele para 

chamar a atenção do menino, e fica chamando ele para ir até lá, mas ele não presta atenção. Então, 

para conseguir que ele vá, ela começa a dar tchau para ver se ele segue ela, mas ele continua sem 

interesse. 

A mãe 2 oferece então objetos da natureza para ele brincar, como gravetos, pedras, folhas, 

etc., e aproveitando alguns desses materiais, começa a encher a carriola de areia assim como as 

mães haviam feito e ensinado para ele. Depois ele chacoalha a carriola para toda a areia cair, e volta 

a enchê-la. 

A mãe 1 ensina ele a empurrar a carriola e depois despejar a areia no pé dele e ele balança o 

pé tentando se livrar da areia. Ele volta a encher a carriola e começa a chacoalhar os pés para que a 

mãe despeje a areia sobre ele novamente e, enquanto a mãe 1 empurra a carriola até ele, o menino 

faz barulho de carro com a boca. Após algum tempo, ele começa a encher a carriola e ele mesmo 

despeja a areia no próprio pé. 

A mãe 1 volta a chama-lo para o balanço e agora ele vai, isso porque um garoto está no 

balanço ao lado e ele fica encantando. A mãe 2 o acompanha e as duas o coloca no balanço, mas ele 

não gosta, então elas dão um carinho para ele e voltam a brincar com areia. Após um tempo, ele se 

levanta e começa a empurrar o balanço, assim como a mãe 1 havia feito. 

Quando ele para de balançar, a mãe 1 pega ele e leva até a gangorra, e com as mãos mostra 

para ele como funciona, mas ele sente medo de subir. Então ele volta para a areia, e enquanto 

brinca, fica admirado com outra criança brincando no balanço e começa a gatinhar em sua direção. 

Como ele havia sentido medo de balançar no balanço, a mãe 1 segura ele pelos braços e balança ele 

no próprio colo, de um lado para o outro. 

Ele volta a brincar de encher a carriola, e a mãe 2 o ensina como usar o brinquedo como pá, 

de forma que consiga abrir um buraco na areia. Logo em seguida uma criança se aproxima, e a mãe 

2 incentiva que os dois brinquem juntos. A mãe 1 se aproxima e ensina ao filho como encher a 

carriola de areia junto com a outra criança e o menino se alegra com tal possibilidade, e demonstra 

isso batendo palmas. Ela também ensina ao outro menino como fazer para conseguir colocar mais 

areia dentro da carriola. 

Essa foi a observação onde mais encontramos a cultura lúdica sendo transmitida, e talvez 

isso se deva ao fato de ser a criança mais nova a ser observada e também pelo fato de ser a primeira 

vez que ele frequentava um parque. Podemos notar por diversas vezes as mães ensinando a criança 
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sobre diferentes maneiras de manipular a areia e também oferecendo materiais da natureza para 

serem usados como brinquedos. Um ponto que nos chama a atenção nessa observação é no 

momento que a mãe tenta incentivá-lo a ir ao balanço, mas para chama-lo, começa apenas a 

balançar o balanço, sem se sentar nele. Isso não gerou um interesse na criança em sentar-se para 

balançar, mas, algum tempo depois, a criança vai até o balanço e repete a mesma ação que a mãe 

fez: balançar o balanço sem estar nele. 

A terceira observação, com a família composta por pai, mãe e uma filha foi feita no 

playground do outro lado do parque, onde, um pouco antes da abordagem da pesquisadora, o pai 

auxiliava a menina a atravessar a ‘ponte do brinquedo’. A criança está repetindo os movimentos de 

atravessar o playground de madeira, subindo pela escada, atravessando a ponte e descendo pelo 

escorregador, e o pai auxilia ela tanto na subida como na descida, e a mãe fica por perto o tempo 

todo. Após algumas repetições, o pai propõe para a filha para irem para outro brinquedo, mas ela 

nega e repete mais algumas vezes o mesmo percurso. O pai se afasta por um instante, mas a criança 

já percebeu que, sem o pai por perto ela não pode escorregar. 

Após algum tempo, a menina resolver ir para outro brinquedo, uma gangorra de mola para 

uma pessoa só, onde o movimento é feito através do balanço da própria criança. A criança já sabe 

como realizar o movimento, mas não fica muito tempo no brinquedo, e vai até outro, que possui o 

mesmo princípio para balançar, e mesmo o pai dando uma ajuda para iniciar o movimento, a 

criança continua se balançando sozinha. Os pais tentam tirar a criança do brinquedo depois de um 

tempo, mas ela chora e eles a devolvem. 

A criança resolve sair do brinquedo e vai até o carrossel, onde o pai gira o brinquedo e cada 

vez que a criança passa por ele, ele fala para ela imitar o cavalo. Após algum tempo brincando no 

carrossel, a criança pede para sair e caminham até o brinquedo onde estavam no início da 

observação (playground) e o pai pergunta se ela gostaria de ir até o balanço, mas ela prefere ir 

brincar perto das estátuas da “Branca de Neve e os Sete Anões”. Então, a mãe coloca a bolsa da 

menina no pescoço da ‘Branca de Neve’ e a criança tira a bolsa e tenta repetir com os anões o 

movimento realizado pela mãe, até que consegue prender a bolsa no nariz de um deles e comemora 

por ter conseguido. 

Após essa conquista, a criança volta para o playground, onde o pai a chama para balançar, 

tentando chamar sua atenção balançando o balanço. Ela vai até ele, que o coloca em cima do 

balanço e fica empurrando ela, e enquanto faz isso, o pai faz barulhos diferentes com a boca para 

tornar mais animada a brincadeira. Um certo momento a menina cai do balanço, começa a chorar e 
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fica com medo de voltar, mas os pais conversam com ela e dizem que para ela não cair, ela não 

pode soltar as mãos, incentivando ela a voltar, e ela volta. Mas depois de um tempo, ela volta a 

repetir o movimento de subir as escadas, atravessar a ponte e escorregar, mas dessa vez tenta 

realizar a atividade de maneira autônoma, e fica brincando dessa maneira até decidir ir embora. 

Nessa inserção também encontramos alguns fatores onde nota-se a transmissão da cultura 

lúdica, sendo ela possível de ser vista quando o pai primeiramente, faz o movimento na gangorra e 

depois a filha continua a fazer sozinha, e também quando a mãe coloca a bolsa na cabeça da estátua 

e a criança tenta repetir o mesmo. Além disso, ressaltamos que, o fato da criança ficar sempre 

repetindo o mesmo percurso enquanto está no parque, pode estar relacionado ao que Piaget (1971) 

chamou de jogos de exercício, que é caracterizado pelo puro prazer de realizar tal ação. 

Por fim, a última observação foi realizada com uma família de duas crianças, sendo uma 

menina e um menino, e o pai e a mãe. Antes da abordagem, a mãe estava ajudando o filho mais 

velho a pegar água para molhar a areia e o pai ajudando a menina a encher o balde de areia. Depois 

da abordagem, o pai fica sentado em uma cadeira próximo de onde os filhos estão brincando e a 

mãe abaixada perto da menina enquanto brincam com areia. O menino estava no balanço, mas logo 

volta para perto dos pais para também brincar com a areia que, com a ajuda da mãe, foi molhada 

com água. As crianças possuem alguns brinquedos próprios para brincar na areia, como balde, 

peneira, forminhas com desenhos de animais e pazinhas. O menino enche os baldes para fazer 

‘bolos’ com a areia e sempre chama os pais para mostrar o que conseguiu realizar. A menina tenta 

repetir os movimentos do irmão, mas com as formas menores. 

A mãe pega a menina no colo e a leva até a gangorra, onde, com as mãos, começa a fazer o 

movimento como se uma outra criança estivesse do lado oposto. O irmão, após fazer alguns ‘bolos’ 

e receber os parabéns do pai por ter conseguido, vai até a gangorra para brincar com a irmã. Após 

um tempo, eles saem da gangorra e vão até o balanço, onde o menino consegue se balançar sozinho 

e a mãe balança a filha mais nova. 

O menino volta a brincar com areia próximo do pai e, enquanto vai enchendo os baldes, o 

pai prensa a areia com as mãos para ela ficar mais firme. A menina volta para brincar com eles e o 

irmão mostra para ela o que está fazendo, e ela, por sua vez, tenta ajuda-lo e imitá-lo repetindo a 

ação com as forminhas que eles possuem. A menina decide então que quer ir até o playground, e a 

mãe a acompanha, auxiliando-a na subida das escadas, na travessia da ponte e na descida pelo 

escorregador. O menino também vai para o playground, mas já consegue brincar sozinho, porém 

fica sempre chamando a mãe para mostrar o que está fazendo. Quando voltam para perto do pai, a 
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mãe se senta ao lado dele e as crianças voltam a brincar com areia, sendo que o menino está 

cavando um buraco e a menina enchendo o balde. Para interagir, o pai começa então a cobrir o pé 

da filha mais nova com areia, mas ela não gosta, então pede para ele parar, e ele acata ao pedido da 

mesma. Enquanto o pai brinca com a menina, a mãe vai até a torneira ajudar o menino a encher o 

balde com água, para que ele possa encher o ‘rio’ construído por ele. 

Depois de algum tempo, as crianças continuam a brincar, mas sem o auxílio dos pais, 

porém, os pais querem ficar tirando foto das crianças, o que frequentemente faz com que elas 

percam o foco no que estão fazendo. Enquanto isso, o menino tenta desenformar mais um ‘bolo de 

areia’ e para isso, fica batendo no fundo do balde, e a irmã, ao repara na ação do irmão, começa a 

fazer o mesmo para ajudá-lo. Em seguida, os dois vão com o pai até o balanço, onde apenas um está 

vago, então o pai senta a menina e o irmão auxilia ela a balançar, até que um outro balanço fica 

livre e ele vai para lá, onde continua brincando até os pais o chamarem para ir embora. 

Por fim, nessa última observação, podemos notar a diferença de interações dos pais com as 

diferentes idades. Com o menino, o pai apenas o parabeniza quando mostra seus feitos, mostrando 

que o mesmo está evoluindo, e a mãe, não interfere na brincadeira do filho, porém, o auxilia a 

incrementar novos objetos a ela, como é o caso da água para jogar na areia. Já com a menina, os 

pais estão sempre perto, levando-a a conhecer diferentes brinquedos, e quando está brincando na 

areia, os mesmos a ensinam algumas coisas sobre como brincar e também incentivam que ela ajude 

o irmão nas ações dele. Nesse caso, percebemos também a cultura lúdica sendo construída a partir 

da relação entre as próprias crianças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do referencial teórico estudado e das observações realizadas, pode-se notar que, 

mesmo as ações mais sutis dos pais, as crianças acabam incorporando em sua brincadeira. Além 

disso, nota-se que, principalmente nas crianças mais velhas, receber a aprovação dos pais pelo feito 

é de grande importância. 

Porém, além desses dados obtidos, dois deles nos chamam a atenção e nos possibilitam fazer 

questionamentos. O primeiro deles está voltado para a idade das crianças, pois, como a proposta era 

de observar pais com filhos de diferentes faixas etárias, cada inserção buscava por crianças de 

diferentes idades, porém, as únicas crianças que encontramos e que estava havendo a intervenção 

dos pais, foram crianças mais novas, até aproximadamente 4 anos. A criança mais velha observada 

foi o menino de 6 anos da família da quarta inserção, porém, o mesmo entrou como sujeito de 
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pesquisa devido ao fato de os pais estarem interagindo também com a filha mais nova. E isso nos 

leva ao questionamento: por que, os pais se ausentam nas brincadeiras de crianças mais velhas? 

Outro ponto que nos chama a atenção, está no fato de que, quando alguma criança se 

aproxima, os pais se afastam e não interferem mais na brincadeira, ficando próximos apenas para 

possíveis resoluções de conflitos ou pela segurança das crianças. 

Dessa forma, podemos concluir a partir das observações que quanto mais novas as crianças, 

mais existe a intervenção dos pais, porém, com as crianças mais velhas essa intervenção ocorre 

apenas para a segurança da criança. Porém, essas intervenções feitas pelos pais na brincadeira das 

crianças, não se pode ser considerada como atitudes de se ensinar a brincar. Apenas na segunda 

família e na quarta família podemos observar alguns atos nesse sentido, principalmente na segunda 

família e talvez isso se deva pelo fato de ser a primeira vez da criança no parque com as mães. 

Além das considerações já feitas, podemos ressaltar também o fato de que, mesmo sendo um 

local com diversos objetos e materiais que podem ser utilizados como brinquedo, apenas uma das 

famílias (família 2), realiza essa intervenção. As outras famílias observadas estão sempre com o 

foco em algum dos brinquedos presentes no parque, que muitas das vezes possuem apenas uma 

função motora, deixando de lado a possibilidade de imaginação presente em cada brinquedo, ou 

talvez, exista um pensamento de que os brinquedos por si só possam ensinar as crianças a 

brincarem, visto que já são objetos destinados para tal ação. 

Por fim, nota-se que os pais, mesmo que participem das brincadeiras dos filhos e façam 

intervenções para melhorar a mesma, não aparentam ter a noção da importância de tal ação para o 

desenvolvimento dos filhos, e também não parecem compreender a importância da transmissão da 

cultura lúdica para que as crianças possam usufruir dela para o seu pleno desenvolvimento. 
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Resumo 

O presente trabalho se baseou na problemática que envolve a mudança repentina na cultura lúdica das 
crianças, após a ascensão da internet e dos smartphones e tem por objetivo analisar o papel assumido 
pelos pais na brincadeira dos filhos em ambientes de educação não formal, sendo que nesse caso, o 
ambiente em questão é um parque da região central de uma cidade do interior do estado de São Paulo, 
onde o estudo foi realizado. Dessa forma, para se atingir o objetivo proposto, foi escolhido como 
recurso metodológico a observação e a produção de diários de campo. Então foram feitas quatro 
inserções, onde eram escolhidas famílias que estavam no parque naquele momento, tendo como 
critério de escolha a intervenção dos pais junto ao (s) filho (s), e a idade das crianças, buscando 
abranger diferentes faixas etárias e, consequentemente, diferentes níveis de desenvolvimento. Para 
análise das observações, nos baseamos em autores da Psicologia Histórico-cultural, buscando 
compreender o processo de humanização e desenvolvimento das crianças, e principalmente, o conceito 
de cultura lúdica proposto por Gilles Brougère, para compreender o que é o brincar e como esse se 
constitui e é transmitido para a criança nesse ambiente específico. A partir das nossas observações, 
podemos concluir que, quanto mais velhas as crianças, menos os pais interferem na brincadeira dos 
filhos, além de que, quando uma outra criança se aproxima, os pais permanecem perto, mas sem 
realizar intervenções em relação ao brincar, apenas quando se trata de resolução de conflitos ou para a 
segurança das crianças. 

Palavras-chave: brincar; pais; filhos; cultura lúdica; parques. 
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Resumo 

O painel discute as questões envolvidas na Educação de crianças de 0 a 10 anos de idade a partir de 
práticas pedagógicas na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Tais questões 
são oriundas de pesquisas e experiências vivenciadas por professoras/pesquisadoras em escolas de 
Educação Básica. Tendo em vista os fazeres e saberes vivenciados na educação de crianças, o trabalho 
discute aspectos ligados: às relações entre teoria e prática; as especificidades do trabalho pedagógico nas 
infâncias; o desenvolvimento infantil; a educação em Ciências na infância, questões sobre inclusão 
escolar, educação ambiental e as concepções acerca do ensino de crianças de 0 a 10 anos. Dessa forma, 
as metodologias e análises apresentadas nas pesquisas: Práticas Pedagógicas na Educação Infantil: 
reflexões sobre as vivências das crianças; Práticas pedagógicas vinculadas à Educação Ambiental nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Práticas Pedagógicas e a Inclusão Escolar no Ensino de 
Ciências da Natureza nos Anos Iniciais se propõem a discutir as práticas pedagógicas a partir de 
experiências vivenciadas e a partir de uma perspectiva crítica que considera a necessidade da unidade 
teoria e prática (práxis) na Educação Básica, de sobremaneira nos primeiros anos. Destarte, acreditamos 
que realizar pesquisas que considerem os saberes e fazeres, limites e possibilidades, considerando 
elementos das diretrizes da educação básica contribua para a reflexão sobre a necessidade de práticas 
pedagógicas que considere as especificidades do ensino de crianças pequenas. 

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas; Infâncias; Educação Infantil; Ensino Fundamental. 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES SOBRE AS 

VIVÊNCIAS DAS CRIANÇAS 

Naísa Afonso da Silva – SME Uberlândia – EMEI Professor Horlandi Violatti 

INTRODUÇÃO 

A escola de Educação Infantil é um dos principais espaços onde as relações sociais das 

crianças acontecem, pois promove encontros de sujeitos pertencentes a diferentes origens, idades, 

culturas e com experiências diversificadas. 

Pensar a escola de educação infantil como um espaço rico de experiências, de construção de 

cultura, de estabelecimento de laços afetivos, como um tempo de aprendizagem e de prazer, 

significa entender a criança como um sujeito histórico, de direitos e produtor de cultura. 

Ao fazermos uma breve análise das pesquisas realizadas na Educação Infantil, percebemos 

que a maioria delas é sobre as crianças e não com as crianças. É possível reconhecer nelas as vozes 

dos profissionais, mas, em poucos casos as crianças são realmente ouvidas. Assim, consideramos 

importante problematizar: o que dizem as crianças sobre suas vivências e experiências no 

cotidiano da escola de educação infantil? 

Nesse sentido, o presente texto tem por objetivo trazer dados e reflexões sobre a escuta ativa 

feita com as crianças durante as visitas pedagógicas realizadas nas Escolas Municipais de Educação 
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Infantil de Uberlândia nos anos de 2015 e 2016 no sentido de desvelar o que as crianças dizem 

sobre a escola. 

As vistas pedagógicas foram realizadas com o objetivo de refletir sobre as práticas 

pedagógicas desenvolvidas nas Escolas Municipais de Educação Infantil observando: o espaço 

físico (organização do espaço, rotina e mobiliário) e a convivência entre os profissionais e entre 

esses e as crianças; as reflexões foram feitas a partir da Escuta Ativa realizada com todos os sujeitos 

da escola, principalmente com as crianças. Durante a visita, a Assessoria Pedagógica da Educação 

Infantil se reunia com a equipe gestora para juntos preencherem o instrumental de visita, refletir 

sobre as práticas pedagógicas, a gestão do conhecimento e a convivência, bem como promover 

orientações. 

Entendemos que ouvir as crianças, o que pensam, dizem, gostam ou não gostam no espaço 

escolar, é fundamental para se construir uma escola de educação infantil que seja realmente 

humanizadora e que expresse os pilares da perspectiva histórico-cultural. 

O referencial teórico utilizado é o da Perspectiva Histórico-Cultural que tem como principal 

representante Vygotsky, que compreende o homem na sua totalidade, entendendo que suas relações 

com o meio estão situadas histórica, social e culturalmente. 

A psicologia Sócio-histórica-dialética assinala um caminho que, partindo de uma 

noção de concretude humana, expressa a tentativa de compreensão da criança no seu 

processo de transformação, isto é, assume aquela como um ser participante de um 

processo histórico e cultural, envolvido organicamente nas principais transformações 

da época em que vive. (BARBOSA, 1997, p.51). 

Para Vygotsky (2009) todo processo de desenvolvimento humano ocorre primeiramente no 

social, para posteriormente se manifestar no indivíduo, por isso a importância de um meio social 

que seja estimulador e desafiador.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para refletir sobre as vivências das crianças na escola de educação infantil a partir da escuta 

ativa feita com elas consideramos importante estabelecer uma articulação com a legislação nacional 

proposta para esse nível de ensino, bem como com pesquisadores que discutem aspectos do 

cotidiano da educação infantil. 
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Seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), entendemos que 

a educação infantil deve assegurar à criança seus direitos fundamentais: brincadeiras, atenção 

individual, ambiente aconchegante, seguro e estimulante, contato com a natureza, higiene e saúde, 

alimentação sadia, desenvolvimento de sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão, 

movimento em espaços amplos, proteção, afeto e amizade, expressão de seus sentimentos, especial 

atenção no período de adaptação, desenvolvimento de sua identidade. 

Para tanto, os espaços das instituições de educação infantil devem ser organizados com o 

objetivo de estimular a brincadeira, o desenvolvimento e a curiosidade das crianças, 

proporcionando experiências variadas para que elas se apropriem dos significados socialmente 

construídos e atribuam sentido e significado ao que aprendem e realizam. 

Compreendemos que os espaços da educação infantil não são neutros. Por isso, a sua 

organização reflete a concepção que se tem de criança, de infância e educação. 

Segundo Vieira (2009, p.41), 

Desse modo entendemos que um espaço para a educação de crianças pequenas deve 

valorizar o acesso livre de materiais e objetos, o brincar, a comunicação e interação 

entre os sujeitos com o objetivo de promover a cooperação, a motivação, a autonomia, 

a diversidade de atividades que promovam a apropriação máxima da cultura e, enfim, 

o desenvolvimento pleno desses sujeitos. 

Assim, acreditamos que os espaços das instituições de educação infantil devem ser pensados 

e organizados como um lugar rico de materiais e instrumentos, que estimule as vivências 

diversificadas das crianças com as diferentes linguagens, bem como o contato com a produção 

cultural da humanidade. 

(...) as imagens que compõem os espaços educativos estão nos ensinando sobre as 

crianças, como são, do que gostam e como devem ser educadas. Assim, muito além de 

uma “inocente decoração de ambiente”, estas ambiências são construções sócio-

culturais-educativas que funcionam, também, como “máquinas de ensinar” (CUNHA, 

2005, p.135). 

Entendendo a criança como produtora de cultura1, devem ser valorizadas suas próprias 

atividades em detrimento a atividades prontas e acabadas, como: desenhos xerocados e 

estereotipados, cópias, modelos para ligar, marcar x, repetir, pontilhados etc. A valorização das 

produções das crianças pode ser feita por meio de exposição de pinturas, desenhos ou demais 

 
1 Este termo consta nas Diretrizes Nacionais para Educação Infantil (2010). 
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atividades na sala de aula ou no ambiente externo, incentivando sempre que a comunidade escolar 

faça a apreciação dos materiais produzidos por elas. 

Ao compreender a importância de pensar o espaço físico e simbólico como elementos 

fundantes no processo educativo das crianças isto, de certa maneira, provoca grandes impactos na 

construção da rotina da educação infantil, conforme apresenta o Referencial Curricular da Educação 

Infantil (1998): 

- O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças 

individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc. 

- O direito das crianças de brincar, como forma particular e expressão, pensamento, 

interação e comunicação infantil; 

- O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação 

social, ao pensamento, à ética, e à estética;  

- a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais 

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 

- o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade (RCNEI, 1998, p.13). 

A rotina escolar deve respeitar a individualidade de cada criança e oferecer conforto e 

segurança enquanto a criança estiver frequentando a escola. Segundo Freire (1998, p. 43), 

“construir uma rotina é tecer uma articulação harmoniosa entre as atividades no tempo e no ritmo 

que se desenvolve o espaço”. Esse ritmo nos faz refletir sobre a necessidade de entender a 

singularidade e as peculiaridades do grupo mesmo que ele seja definido por critérios de semelhança, 

como por exemplo, faixa etária. 

(...) O ritmo do grupo de viver o tempo é constituído dos ritmos de cada participante 

que se constitui de variações. Uma rotina constitui-se de ritmos diferentes e 

semelhantes (semelhança não significa homogeneidade de seus participantes). Por 

isso, rotina é entendida como a expressão do pulsar do coração vivo do grupo (com 

diferentes batidas rítmicas). Rotina entendida como a cadência sequenciada de 

atividades que se desenvolvem num ritmo próprio de cada grupo. (FREIRE, 1998, p. 

43). 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 435 

Neste sentido, consideramos imprescindível que o profissional da educação infantil tenha 

um olhar sensível 2e contextualizado para as infâncias no desenvolvimento de sua prática 

pedagógica. Cavasin (2008, p.50) ressalta: 

É importante que o profissional que atua junto às crianças observe o seu fazer pedagógico, 

como ele acontece, quanto tempo dura, onde as crianças preferem ficar, o que mais as agita, e o que 

as deixa tranquilas, para poder, deste modo, fazer uma organização do tempo. Esse conhecimento é 

fundamental, caso contrário corre-se o risco de ter uma rotina sem nenhum significado e muitas 

vezes até autoritária, tirando a autonomia das crianças. 

Dessa forma, defendemos uma rotina que seja pensada a partir da escuta ativa feita com as 

crianças, valorizando sua cultura, suas experiências, estando sempre atentos ao que as crianças 

falam e gostam e, principalmente, respeitando-as enquanto sujeito de direitos e produtores de 

cultura. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – O QUE AS CRIANÇAS DIZEM SOBRE A 

ESCOLA? 

[...] ouvir o que pensam, sentem e dizem as crianças na perspectiva de estudar, 

desvendar e conhecer as culturas infantis constituem-se não apenas em mais uma fonte 

(oral) de pesquisa, mas, principalmente, uma possibilidade de investigação acerca da 

infância [...]. (QUINTEIRO, 2002, p. 35). 

Para compreendermos o que as crianças pensam e dizem sobre a escola, durante as visitas 

pedagógicas realizadas nas Escolas Municipais de Educação Infantil, a Assessoria Pedagógica da 

Educação Infantil, observou inicialmente se as crianças demonstravam alegria nos diferentes 

espaços escolares e, logo após, realizou escuta ativa com as crianças sobre as seguintes questões: 

O que é mais legal na escola? 

 
2 Enxergar as infâncias nessa perspectiva é reconhecer que: A infância é uma construção social, elaborada para e pelas 
crianças, em um conjunto ativamente negociado de relações sociais. Embora a infância seja um fato biológico, a 
maneira como ela é entendida é determinada socialmente. A infância, como construção social, é sempre contextualizada 
em relação ao tempo, ao local e à cultura, variando segundo a classe, o gênero e outras condições socioeconômicas, por 
isso não há nenhuma infância natural, nem universal, mas muitas infâncias e crianças; As crianças são atores sociais, 
participando da construção e determinando suas próprias vidas, mas também a vida daqueles que as cercam e das 
sociedades em que vivem, contribuindo para a aprendizagem como agentes que constroem sobre o conhecimento 
experimental. Em resumo, elas têm atividade e função. Os relacionamentos sociais e as culturas das crianças são dignos 
de estudo por direito. Assim, as crianças têm voz própria e devem ser ouvidas de modo a serem consideradas com 
seriedade, envolvendo-as no diálogo e na tomada de decisões democráticas (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p.71 
acréscimos nossos). 
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O que é mais chato na escola? 

A escuta ativa foi feita com aproximadamente cinquenta crianças de vinte e quatro escolas 

municipais de educação infantil, localizadas em diferentes regiões da cidade de Uberlândia, com 

crianças de 4 e 5 anos, considerando sempre o respeito ao interesse da criança em participar. 

Segundo Ribeiro (2009) é importante ouvir o que as crianças dizem sobre a escola, pois, a 

maioria das instituições de educação infantil não ouve o que as crianças querem, desejam e esperam 

da e na escola. 

As reflexões foram feitas a partir do entendimento da criança na perspectiva histórico-

cultural. As respostas das crianças para a questão número 1 “O que é mais legal na escola?” 

relacionaram-se direta e/ou indiretamente, às seguintes temáticas que foram denominadas 

categorias: 1) Brinquedos e brincadeiras; 2) Alimentação; 3) Diferentes linguagens; 4) Relação com 

os pares. 

Para o presente trabalho discutiremos apenas os dados da questão de número 2 “O que é 

mais chato na escola?”. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Sobre a pergunta de número 2 “O que é mais chato na escola?” em todas as instituições 

visitadas a maioria das crianças respondeu que nada é chato, sendo que sete crianças mencionaram 

as atividades escritas. Por isso, criamos a categoria que denominamos “Atividades relacionadas à 

Linguagem Escrita”.  Segue alguns dos depoimentos das crianças: 

(...) Nada é chato. (criança - escola M). 

(...) Nada é chato... se bem que podia ter um pula-pula. (criança - escola N). 

(...) É chato fazer atividades que doem a mão (criança – escola C). 

(...) É chato fazer tarefas difíceis (criança – escola L). 

(...) É chato escrever o nome inteiro. (criança - escola C). 

(...) Mais chato é fazer muita tarefa e demorar a colorir. (criança - escola P). 

(...) É chato fazer tarefa de continha difícil. Quando faz muita tarefa nossa mão cansa. 

Inicialmente ao ouvir os depoimentos da maioria das crianças dizendo o quanto a escola é 

legal, que nada é chato, percebemos, enquanto Assessoria Pedagógica de Educação Infantil, que 

temos alcançado o objetivo de fazer da escola de educação infantil um espaço prazeroso, em que as 
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crianças se sintam felizes e queiram estar lá. Mas, por outro lado, o fato de sete crianças relatarem 

que as atividades relacionadas à linguagem escrita é algo ruim ou chato de se fazer, levou-nos à 

seguinte reflexão: Será que os professores já ouviram o que as crianças pensam sobre as atividades 

que são realizadas? Será que as atividades de escrita têm apresentado sentido e significado para as 

crianças? 

Consideramos a criança como autora de suas aprendizagens, por isso, entendemos ser 

imprescindível ouvir sua voz, para que a partir dos relatos de suas vivências, das suas dificuldades e 

opiniões possamos repensar a prática pedagógica que é desenvolvida, muitas vezes para ela e não 

com ela. 

Segundo Mello (2014) é importante que a escola crie oportunidades humanizadoras que 

considerem as experiências e necessidades das crianças: 

O grande motor da aprendizagem é aquilo que nos afeta. Partindo deste pressuposto, o 

papel da escola não é simplesmente responder as necessidades, mas estabelecer uma 

crítica em relação às necessidades presentes nas crianças e nos alunos – criadas na 

vida cotidiana – e criar outras novas e humanizadoras, acolhendo a experiência do 

aluno e avançando em suas necessidades com reflexão e criticidade (MELLO, 2014, p. 

267). 

Ao fazermos uma reflexão tendo como referência a perspectiva histórico-cultural sobre o 

que as crianças acima disseram a respeito do que é chato na escola, percebemos que as crianças 

fazem uma crítica ao tipo bem como à quantidade de atividades. Em momento algum elas disseram 

que é chato fazer atividades relacionadas à linguagem escrita, mas pontuaram sobre a dificuldade e 

a extensão das mesmas. Assim questionamos: A quantidade de atividades está relacionada à 

aprendizagem da criança? Ou, as atividades de linguagem escrita têm sido utilizadas para manter as 

crianças ocupadas?  

Acreditamos que a educação infantil deve ser um espaço que garanta que as crianças 

brinquem, que se relacionem com o outro, que aprenda com os pares, que explore as diferentes 

linguagens e construa cultura. 

A esse respeito Mello (2010, p.6) enfatiza: 

Com isso, quero dizer que se queremos que nossas crianças leiam e escrevam bem e se 

tornem verdadeiras leitoras e produtoras de texto — o que, de fato, é uma meta 

importantíssima do nosso trabalho como professores —, é necessário que trabalhemos 

profundamente o desejo e o exercício da expressão por meio de diferentes linguagens: 
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a expressão oral por meio de relatos, poemas e música, o desenho, a pintura, a 

colagem, o faz-de-conta, o teatro de fantoches, a construção com retalhos de madeira, 

com caixas de papelão, a modelagem com papel, massa de modelar, argila, enfim, que 

as crianças experimentem os materiais disponíveis que a escola e a educadora têm 

como responsabilidade ampliar e diversificar sempre. Essa necessidade de expressão 

— é sempre importante lembrar — surge a partir do que as crianças vêem, ouvem, 

vivem, descobrem e aprendem. (...) Quando fazemos isso, o sentido que a criança 

atribui à escrita coincide com sua função social. Deste ponto de vista, podemos dizer 

que a criança verdadeiramente se apropria da escrita como um instrumento cultural 

complexo a assim a utilizará.  

A criança ao entrar em contato com as diferentes formas de expressão e ao perceber por 

meio das atividades construídas, a função social da escrita, pela sua própria curiosidade e pela 

intervenção e mediação do (a) a professor (a), apresentará interesse e terá curiosidade para conhecer 

as letras, os números, as palavras escritas, pois estas não serão apenas a composição de letras, mas 

terão sentido e significado dentro de um determinado contexto. Ou seja, a criança aprende de 

maneira prazerosa e envolvente, ao contrário seria, caso fossem trabalhados os métodos tradicionais 

de alfabetização. 

Assim, em lugar de encurtar a infância por meio de práticas educativas que antecipam 

a escolarização, é preciso aperfeiçoar o conteúdo e os métodos educativos para 

assegurar em cada idade da criança as vivências necessárias para o desenvolvimento 

da personalidade e da inteligência em formação já na infância pré-escolar. A 

compreensão de que a criança é capaz, desde que nasce, de estabelecer relações com o 

entorno e o entendimento de que o acesso rico e diversificado à cultura permite a 

reprodução das máximas qualidades humanas devem estimular o enriquecimento 

máximo das vivências propostas às crianças (MELLO, 2007 p.91).  

Mello (2010) afirma que as escolas de educação infantil têm a prática de ocupar o tempo da 

criança com atividades de escrita, que na maioria das vezes são tarefas que desenvolvem o 

treinamento da escrita, das letras, das vogais, das sílabas e palavras. Segundo a autora, as escolas 

preocupam-se muito mais com a aprendizagem da técnica da escrita do que a compreensão da 

função social da escrita pela criança. 

(...) as atividades de treino propostas na escola exigem um esforço enorme da criança 

e têm poucas chances de responder às expectativas da professora. Ou seja, a criança 

passa um longo período na escola infantil, realizando enfadonhas tarefas de escrita que 

não têm sentido para ela, pois não expressam seu desejo de expressão, e que tampouco 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 439 

são bem recebidas pela professora que, em seu desejo equivocado de que a criança 

aprenda cedo a ler e a escrever, enfatiza os erros e pouco valoriza os acertos. Com 

isso, a criança vai acumulando uma história de fracasso e de cansaço em relação à 

escola (MELLO, 2010, p. 4). 

A autora ainda enfatiza que ao invés da escola focar na mecânica da escrita, deveria 

trabalhar as diferentes formas de expressão como: o desenho, a fala, o faz de conta, a pintura e a 

música, que são os pilares para a aquisição da escrita “sem exercitar a expressão, o escrever fica 

cada vez mais mecânico, pois sem ter o que dizer, a criança não tem por que escrever” (MELLO, 

2010, p. 4). 

A perspectiva histórico-cultural ressalta que a criança aprende quando é sujeito da 

construção do conhecimento. Se a criança participa ativamente das práticas pedagógicas, se ela 

percebe que é ouvida e que constrói o conhecimento junto com os pares, maior é a chance de a 

criança vivenciar aprendizagens carregadas de sentido e significado para elas. 

A esse respeito, Mello (2010) enfatiza que: 

Retomando a teoria histórico-cultural, a criança que aprende é ativa no processo de 

aprender. O que isso significa? Que ela aprende quando é sujeito do processo de 

conhecimento e não um elemento passivo que recebe pronto o conteúdo do ensino. No 

processo de relacionar-se com o mundo e de apropriar-se dos objetos que o compõem 

(a linguagem, os objetos materiais e não materiais, os instrumentos, as técnicas, os 

hábitos e os costumes, os valores, enfim o conjunto da cultura humana) a criança 

atribui sentido a tudo o que vê, experimenta, conhece. Só a criança que está em 

atividade é capaz de atribuir um sentido ao que realiza. E o que significa estar em 

atividade? Significa a criança saber o que está fazendo, para que faz e estar motivada 

pelo resultado daquilo que realiza (… ) enfim, quanto maior a presença intelectual da 

criança na escola, maior a possibilidade de que a tarefa proposta se configure como 

uma atividade significativa para a criança (MELLO,2010, p.3) 

Assim, acreditamos que as atividades sugeridas pelas crianças são fundamentais na escola de 

educação infantil, além de ser uma forma de valorizar a autonomia e opinião das mesmas e dar 

sentido e significado às práticas pedagógicas desenvolvidas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As falas das crianças enfatizaram suas críticas quanto à escola de educação infantil. Assim, 

consideramos fundamental ouvir as crianças para construir uma prática pedagógica que atenda aos 
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seus interesses e necessidades de aprendizagem, até porque o que as crianças disseram é condizente 

com a abordagem histórico-cultural que defendemos. Após realizar a escuta ativa com as crianças, 

pensamos: o que podemos fazer para promover uma reflexão em todas as escolas de educação 

infantil a respeito da prática pedagógica desenvolvida para as crianças e não com as crianças? 

Assim, tendo como referência a escuta ativa feita com as crianças e com o objetivo de 

repensar as práticas pedagógicas, a Assessoria Pedagógica da Educação Infantil, apoiada nos 

referenciais teóricos da abordagem histórico-cultural e da Rede Pública Municipal pelo Direito de 

Ensinar e de Aprender realizou formações contínuas com as equipes gestoras (diretores, pedagogos, 

inspetores) das unidades escolares, tendo como foco a discussão sobre o currículo, articulado com 

reflexões sobre a prática pedagógica a partir das seguintes temáticas: Sensibilização para as 

infâncias; As infâncias na perspectiva histórico-cultural; Desafios da Educação Contemporânea 

para uma Cidade Educadora; Infância e humanização; Currículo na Educação Infantil, Espaço e 

Tempo na Educação Infantil; Educação Estética; Avaliação; Olhares críticos e reflexivos sobre as 

visitas técnicas. 

Utilizamos durante as formações exemplos das observações realizadas nas escolas de 

educação infantil, bem como os dizeres das crianças como indicadores da qualidade referenciada 

socialmente, já que representam suas percepções a respeito das experiências que vivenciam nas 

escolas de educação infantil. 

Dessa forma, ressaltamos a urgência de pensar e propor formas para valorizar o brincar e a 

brincadeira como atividade principal a ser desenvolvida na educação infantil, pois é por meio dela 

que as crianças, não apenas interpretam os elementos da cultura, mas também experimentam, 

aprendem, interagem, socializam e definem papéis, símbolos e posições sociais que representam 

modos de organização social e, além de tudo, são felizes. 

As crianças sinalizaram sua insatisfação e dificuldades quanto às atividades escritas, o que 

também se transformou em tema da formação. As crianças enfatizaram que fazer muitas tarefas ou 

atividades difíceis, acaba tornando-se algo chato na escola. Por isso, as nossas formações e 

orientações foram direcionadas no sentido de repensar as atividades de treino e repetição que, 

muitas vezes, valoriza a escrita mecânica e não trabalha com a função social da escrita, bem como 

construir atividades a partir do que as crianças pensam, desejam e esperam da educação infantil. 

Ouvir as crianças, é fundamental para repensar o fazer pedagógico e construir junto com elas - e 

não para elas - as atividades. Isso significa dar sentido e significado para as suas aprendizagens. 
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Para construirmos uma educação infantil fundamentada na perspectiva histórico cultural é 

essencial ouvirmos os principais sujeitos desse processo que são as crianças, não mais pensar em 

uma escola sobre as crianças, mas sim com as crianças. Respeitar o que elas dizem, preferem e 

gostam significa pensar em uma prática pedagógica em que elas se sintam acolhidas, respeitadas e 

contempladas. 
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Resumo 

O presente trabalho originou-se das visitas pedagógicas realizadas pela Assessoria Pedagógica da 
Educação Infantil nas escolas municipais da cidade de Uberlândia, MG durante os anos de 2015 e 2016. 
Essas visitas foram realizadas com o objetivo de refletir sobre as práticas pedagógicas  desenvolvidas 
nas Escolas de Educação Infantil problematizando sobre: a organização do espaço físico, a rotina 
escolar, o projeto político pedagógico, o planejamento anual, a convivência entre os (as) profissionais e 
entre esses (as) e as crianças, a escuta ativa realizada com todos os sujeitos da escola, principalmente 
com as crianças. Assim, este texto, tem como objetivo trazer dados e reflexões sobre a escuta ativa feita 
com as crianças durante estas visitas buscando compreender o que elas diziam sobre a escola, suas 
vivências e experiências. O trabalho foi realizado com aproximadamente 50 crianças de 24 escolas 
municipais de educação infantil da cidade de Uberlândia. Para compreender o que as crianças pensavam 
e diziam sobre a escola, as assessoras pedagógicas da educação infantil realizaram a escuta ativa com as 
crianças sobre as seguintes questões: O que é mais legal na escola? O que é mais chato na escola? Os 
resultados do trabalho apontaram que as crianças consideram cansativas ou difíceis as atividades de 
registro propostas pelas professoras, o que acaba tornando a escola um lugar não tão prazeroso como 
deveria ser. A análise dos dados foi fundamentada teoricamente na literatura que discute as crianças e as 
infâncias na perspectiva sócio-histórico-cultural, principalmente em VYGOTSKY (2007,2000) e 
MELLO (2014, 2010, 2007). A partir destes dados construídos durante as visitas, a Assessoria 
Pedagógica da Educação Infantil propôs uma formação para equipes gestoras (diretores e pedagogos) 
das escolas municipais de educação infantil, promovendo reflexões sobre as práticas pedagógicas 
presentes no cotidiano escolar que emergiram durante as visitas. 

Palavras-chave: Crianças; Infâncias, Psicologia histórico-cultural; Práticas Pedagógicas. 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Thaís Coutinho de Souza Silva – EMEI Francisco Bueno Monteiro 

Luana Xavier Mendes – EMEI do Bairro Mansour 

INTRODUÇÃO 

Esse artigo decorre de uma pesquisa que aborda o aumento crescente das devastações e 

impactos ambientais em todo o planeta e faz referência ao imperativo de construir uma nova 

consciência ambiental junto às crianças em formação, com o intuito de minimizar consequências 

desastrosas para o meio ambiente. Para nortear os estudos, teve-se a intenção de responder a 

seguinte pergunta: Como despertar nos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental o 

interesse em cuidar e preservar o meio ambiente diante de uma realidade capitalista e consumista? 

A partir dessa questão, o objetivo principal foi de analisar e identificar as práticas de 

Educação Ambiental que podem ser promovidas no contexto escolar dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, para que as crianças possam construir uma visão mais abrangente sobre os impactos 

de suas ações no meio ambiente. E, de modo específico, buscou verificar práticas pedagógicas que 
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despertem nos estudantes o interesse em preservar o meio ambiente a partir de atividades que 

tenham como destaque o planeta e os recursos naturais, bem como, a importância em mantê-los em 

equilíbrio. 

Esse trabalho deve investigar e debater as questões que perpassam os aspectos ambientais e 

a conscientização sobre a temática no âmbito educacional se justifica por ser imprescindível ao ser 

humano entender desde cedo que precisa cuidar e preservar o ambiente, tendo a percepção de que o 

futuro depende do equilíbrio entre o homem e a natureza e do uso racional dos recursos naturais. 

Com base nos fatos históricos, constata-se o descuido com os elementos naturais e com a vida, isso 

permite refletir que para transformar o quadro de crise atual, a Educação Ambiental pode ser uma 

ferramenta estratégica para formar uma consciência crítica sobre a condição do ser humano perante 

a natureza. 

A Educação Ambiental é um tema com várias ideias, projetos e ações sociais que podem ser 

aplicados por meio da educação e cultura com diferentes práticas, saberes e experiências. Porém a 

EA ainda é tratada de forma isolada nas escolas, não se conectando a outras práticas de saberes. 

Esse trabalho teve como metodologia para o desenvolvimento dos estudos, os 

procedimentos técnicos da pesquisa bibliográfica, embasando-se em autores gabaritados na área, a 

qual propiciou uma visão abrangente sobre a temática. Isso porque, esse tipo de metodologia 

possibilita confrontar diversas opiniões sobre o mesmo assunto e as diversas perspectivas 

vislumbradas para futuros avanços. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Compreendem-se por Educação Ambiental (EA) as ações que o sujeito e a sociedade 

estabelecem como princípios, informações, aptidões, costumes, conhecimentos para a preservação e 

conservação do meio ambiente que está inserido, transformando a natureza com responsabilidade e 

propiciando a sustentabilidade. Meirelles e Santos (2005) assim definem a Educação Ambiental: 

A educação ambiental é uma atividade que não pode ser percebida como mero 

desenvolvimento de “brincadeiras” com crianças e promoção de eventos em datas 

comemorativas ao meio ambiente. Na verdade, as chamadas brincadeiras e os eventos 

são parte de um processo de construção de conhecimento que tem o objetivo de levar a 

uma mudança de atitude. O trabalho lúdico e reflexivo e dinâmico respeita o saber 

anterior das pessoas envolvidas (MEIRELLES e SANTOS, 2005, p. 34). 
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A EA deve ser tratada com a responsabilidade e o compromisso que lhe é própria, visto que, 

é uma temática importante que muitas vezes é trabalhada apenas em datas comemorativas 

específicas, tais como: dia da árvore, dia da água, dia do meio ambiente, entre outras. Muitas vezes 

essas datas são trabalhadas de forma lúdica, distorcida da realidade, equivocando o verdadeiro 

sentido e trazendo inúmeras consequências para o meio ambiente. 

Uma das questões intrínsecas à Educação Ambiental é o comprometimento que o sujeito 

estabelece com uma concepção que o torne atuante e responsável pelos seus atos. Sendo assim, os 

objetivos e as metas da Educação Ambiental juntamente com os enfoques de ensino formam um 

todo. Nesse entrelaçamento de componentes, o resultado desejado é um compromisso de ações que 

sejam orientadas por comportamentos conscientes para se buscar a melhoria e elevação da 

qualidade de vida de todos os povos. 

Em Estocolmo na Suécia, no ano de 1972, houve a primeira Conferência Mundial das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano. Nesta conferência foram adotados vários princípios 

para que o manuseio do meio ambiente seja ecologicamente correto. O Brasil estava entre os países 

participantes desta Conferência, onde o tema discutido foi o Meio Ambiente Humano, pois o 

crescimento desordenado de cidades causava grande preocupação, como também a poluição dos 

bens globais, tais como: água, ar e oceanos e o bem estar de toda humanidade (LOPES; BISPO; 

CARVALHO, 2009). 

“O Plano de Ação da Conferência de Estocolmo recomendou a capacitação de professores e 

o desenvolvimento de novos métodos e recursos instrucionais para a Educação Ambiental”. 

(PEDRINI, 1997 apud LOPES; BISPO; CARVALHO, 2009). Este plano recomendou a 

qualificação dos profissionais de educação, em que os educadores teriam que se capacitar ou criar 

novos métodos que apoiassem o ensino desta temática. 

No encontro Belgrado, em 1975 se reuniram especialistas de 65 países.  Neste encontro foi 

criada a Carta de Belgrado, com o objetivo de criar uma nova ética no planeta para a erradicação da 

pobreza, analfabetismo, fome, poluição, exploração e dominação humana, sugerindo também a 

criação de um Programa Mundial de Educação Ambiental. (PEDRINI, 1997 apud LOPES; BISPO; 

CARVALHO, 2009). 

Com o passar dos anos aconteceram diversos encontros ligados a Educação Ambiental como 

a Conferência de Moscou e a Conferência do Rio de Janeiro. A “Rio 92”, que aconteceu 20 anos 

depois da Conferência de Estocolmo, com a participação de representantes de 170 países, reunidos 

no Rio de Janeiro onde foi organizado o tratado de Educação Ambiental para as Sociedades 
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Sustentáveis. Deste tratado criou-se a Carta de Princípios da Rede Brasileira de Educação 

Ambiental. Para tanto, foi criado o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global”, apresentando em seu conteúdo o seguinte parágrafo: 

Este tratado, assim como a educação, é um processo dinâmico em permanente 

construção. Deve, portanto, propiciar a reflexão, o debate e a sua própria modificação. 

Nós signatários, pessoas de todas as partes do mundo, comprometidos com a proteção 

da vida na terra, reconhecemos o papel central da educação na formação de valores e 

na ação social. Nos comprometemos com o processo educativo transformador através 

de envolvimento pessoal, de nossas comunidades e nações para criar sociedades 

sustentáveis e equitativas. Assim, tentamos trazer novas esperanças e vida para nosso 

pequeno, tumultuado, mas ainda assim belo planeta (BRASIL, 1998). 

É possível observar, desse modo, que a questão ambiental foi discutida mundialmente, mas 

infelizmente é um assunto que ainda não é definitivamente resolvido, se fazendo necessário ainda 

uma legislação específica. A ação ambiental experimentada pelos educadores ambientais tem sido 

de forma instrumental e ocasionalmente reflexiva. Com a falta de políticas públicas e qualificação 

dos professores, a política educacional fica sem legitimidade, e a Educação Ambiental se constitui 

sem bases sólidas (ZAKRZEVSKI, 2003a). 

A Educação Ambiental não deve ser compreendida como outra matéria extra a ser 

trabalhada nas escolas com o objetivo de aumentar a quantidade de conteúdos dos currículos 

escolares (BRANDÃO, 2007). É um conceito a ser trabalhado juntamente com os modelos e 

metodologias de ensino da educação, considerando todas as direções e possibilidades para este 

conhecimento. 

Percebendo os objetivos e os problemas centrais, a EA se introduz entre a natureza e a 

cultura, se complementam, onde não se deve excluir nenhuma das duas, mas fazer uma conciliação 

para encontrar respostas aos desafios ambientais, apresentados pelo desenvolvimento humano. 

Dessa forma, a EA como tantas outras áreas de conhecimento pode assumir, assim, “uma parte ativa 

de um processo intelectual, constantemente a serviço da comunicação do entendimento e da solução 

dos problemas”.  (VIGOTSKY, 1991, p.43). 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL 

A Educação Ambiental abrange também os problemas socioeconômicos, políticos, culturais 

e históricos interligando esses fatores com o meio ambiente. Dessa forma ela atua na formação da 
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cidadania, ultrapassando o aprendizado tradicional. Portanto, a EA deve possuir um programa que 

necessite da participação da sociedade como um todo: professores, alunos e a comunidade local. 

Por esse motivo, segundo os autores Lopes, Bispo e Carvalho (2009) a EA precisou ser 

direcionada, pois utiliza de políticas públicas educativas que abarque a sociedade em geral, de 

forma a sensibilizá-la em relação à preservação, conservação e sustentação do meio ambiente em 

que está inserida. Diante disso, a EA foi dividida em Formal e Não formal, assim todo o processo 

da educação ambiental pode comtemplar todos os públicos, não somente os educandos. 

De acordo com a Lei nº 9.795/1999, em seu art. 9º, fica claro que: 

Entende-se por educação ambiental na educação escolar as desenvolvidas no âmbito 

dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: I - educação 

básica: a) educação infantil; b) ensino fundamental e c) ensino médio; II - educação 

superior; III - educação especial; IV - educação profissional; V - educação de jovens e 

adultos (BRASIL, 1999).  

A educação não formal é caracterizada como as práticas educativas que têm por objetivo 

sensibilizar a população sobre as questões ambientais, como também à organização e participação 

da coletividade na defesa da qualidade do meio ambiente. São atividades realizadas fora da escola, 

realizadas para atingir públicos muito variados e que envolvem métodos diversificados de aplicação 

e conteúdos. Nesta perspectiva, a Lei nº 9.795/1999, em seu art. 13, assevera que por educação 

ambiental não formal entende-se “as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade 

do meio ambiente” (BRASIL, 1999). 

A escola é um espaço importante para a construção e formação de cidadãos preocupados e 

conscientes com o meio ambiente e com as consequências de suas ações. Segundo Lima (2004), 

A escola é um espaço privilegiado para estabelecer conexões e informações, como 

uma das possibilidades para criar condições e alternativas que estimulem os alunos a 

terem concepções e posturas cidadãs, cientes de suas responsabilidades e, 

principalmente, perceberem-se como integrantes do meio ambiente. A educação 

formal continua sendo um espaço importante para o desenvolvimento de valores e 

atitudes comprometidas com a sustentabilidade ecológica e social (LIMA, 2004). 

A instituição de ensino educa e, por sua vez, também é responsável pela sociedade. A 

educação ambiental é uma forma de educação, que ocorre através de um processo pedagógico 

dinâmico de envolvimento recíproco, na qual se procura construir uma consciência crítica sobre os 
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problemas do ambiente. É indiscutível a necessidade de conservação e defesa do meio ambiente. 

Por isso, a população precisa ser conscientizada e esta tomada de consciência deve ser difundida 

entre as gerações atuais e futuras, sendo imprescindível que se trabalhe a educação ambiental dentro 

e fora da escola. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 No desenvolvimento de uma investigação são empregados procedimentos metodológicos 

que buscam subsidiar as discussões e oferecer possibilidades de análises. Nas pesquisas qualitativas 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004) apontam para a abundância de procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados. Sendo que o presente trabalho utilizou da pesquisa bibliográfica, 

desempenhada por meio do levantamento da temática abordada em obras clássicas e 

contemporâneas sobre a constituição histórica da Educação Ambiental, e ainda, sobre os 

pressupostos teóricos que têm embasado os debates sobre o seu avanço na realidade educacional 

brasileira. Nesse sentido, João Ruiz (1996) salienta que a pesquisa bibliográfica é o primeiro passo 

indispensável, senão em todas, ao menos na maioria das modalidades de pesquisa. É ela que 

possibilita a construção do corpo teórico de uma pesquisa. 

 Entretanto, quando a pesquisa bibliográfica se faz presente em uma pesquisa em educação, 

Bernardete Gatti (2012) enfatiza a necessidade de uma pesquisa ampla que não aborde apenas a 

área especifica do conhecimento. Segundo a autora “raramente as bibliografias mostram um 

espectro de leituras que indique o trânsito do pesquisador por diferentes áreas do conhecimento, 

mesmo as tangenciais à educacional [...]” (GATTI, 2012, p. 28). 

 Concomitante à revisão bibliográfica, foram utilizados documentos para subsidiar as 

análises.Sobre a utilização de documentos em pesquisa, André Cellard (2010) aponta como algo 

que deve ser valorizado e estimulado, porque grande é a quantidade de informações que podemos 

retirar deles, o que explica o seu emprego em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No decorrer dos tempos a Educação Ambiental foi vinculada a interesses e valores 

diferentes. Desse modo houve uma grande complexidade em relação às orientações metodológicas e 

as políticas tornaram-se muito variadas. 

Conforme Zakrzevskl (2003b) a Educação Ambiental, 
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[...] tem sido abordada de diferentes modos: como um conteúdo, um processo, uma 

orientação curricular e também tem apresentado objetivos diversos: a conservação da 

natureza, o gerenciamento de recursos, a resolução de problemas ambientais, a 

compreensão do ecossistema, a melhoria dos espaços habitados pelo ser humano e a 

discussão das questões ambientais globais (ZAKRZEVSKL, 2003b, p. 45). 

A Educação ambiental não é padronizada ela deve constar no Projeto Político Pedagógico, 

deve ser trabalhada com metodologias diferenciadas e em diversas disciplinas. Não deve ser restrita 

apenas à Geografia, Ciências e Biologia. Precisa ser trabalhada durante todo ano letivo, permitindo 

que seus estudantes reflitam de forma crítica sobre o meio ambiente. 

Para Zakrzevski (2003b) a EA é uma dimensão complexa da educação, podendo ser 

caracterizada por uma diversidade extensa de práticas e teorias, que tiveram origem devido a 

diferentes concepções de educação, de meio ambiente e de desenvolvimento. 

Sato e Santos (2003) afirmam que, 

[...] do conservacionismo extremo à compreensão mais ampla, a EA deu um salto 

quantitativo e qualitativo no cenário nacional. Embora a maioria ainda compreenda 

que ambiente seja sinônimo de natureza, esta visão tem sido modificada ao longo dos 

anos, dando lugar a uma percepção mais crítica, com elementos culturais e naturais, 

conferindo uma preocupação social adequada na dimensão ambiental (SATO E 

SANTOS, 2003, p. 3). 

A abordagem sobre a temática da educação ambiental tem se modificado ao longo do tempo, 

visto que, tem sido mais discutida e com bases teóricas mais aprofundadas, consequentemente a 

percepção dos sujeitos se torna mais crítica em relação a esta preservação e conservação do meio 

ambiente. De acordo com Carvalho (2003) é possível afirmar que: 

[...] O novo da EA é que a mesma vai além das simples práticas utilizadas 

tradicionalmente na educação, ela revisita esse conjunto de atividades pedagógicas, 

reatualizando-as dentro de um novo horizonte epistemológico em que o ambiental é 

pensado como sistema complexo de relações e interações da base natural e social, 

definido pelos modos de sua apropriação pelos diversos grupos sociais, políticos e 

culturais que aí se estabelecem (CARVALHO, 2003, p. 56). 

É importante considerar que apenas o conhecimento científico, na organização e transmissão 

de informações pode levar a resultado limitado por não “tocar” as pessoas ao ponto de gerar 

processos de mudança de comportamento. Por outro lado, trabalhar as questões ambientais de forma 

emotiva e focadas nos sentimentos, não é suficiente para gerar as mudanças necessárias. Os 
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processos educativos devem atuar de forma incisiva nas pessoas e o conhecimento precisa se tornar 

consciente nas mesmas. Dentro deste contexto é necessário modificar a forma de transmissão dos 

conteúdos da nossa educação tradicional, que tem como base conhecer sem vivenciar as 

informações, o que torna os conhecimentos descontextualizados e sem transformá-los em um saber, 

criando um sistema educacional formal complexo e com conteúdo extenso (MENDONÇA, 2007). 

O intuito da Educação Ambiental é proteger o meio ambiente através de ações educativas, 

conduzidas com compromisso e que levem a uma melhor qualidade de vida da população. O 

currículo escolar não aborda a EA como uma disciplina específica, ela é aplicada nos vários 

projetos e atividades que a escola deve trabalhar tendo como referência o meio ambiente. A EA no 

currículo escolar é um tema transversal que deve ser tratado diariamente, de forma interdisciplinar, 

ou seja, voltada para a compreensão do ambiente. 

A EA, individualmente, não resolve os sérios problemas ambientais que o nosso planeta está 

vivendo. Políticas públicas que apresentem Leis efetivas em favor do meio ambiente, vinculadas a 

processos educativos favorecem o trabalho da EA, assim, a população se sensibiliza e se educa para 

um meio ambiente preservado. 

É na Instituição escolar que é dado um dos primeiros passos para a conscientização crítica 

dos futuros cidadãos para com o meio ambiente, por isso a EA é introduzida em todos os conteúdos 

(interdisciplinar) relacionando o ser humano com a natureza. A inserção da EA na formação das 

crianças pode ser uma forma de sensibilizar os educandos para um convívio mais saudável com a 

natureza. 

À escola cabe incentivar as crianças a entender o mundo a partir do que elas já vivenciaram, 

objetivando atingir as metas seguintes. A educação, bem como a EA deve instruir de forma a 

contemplar uma formação para a ética, o senso crítico, a criatividade e a autonomia, para isso a 

interdisciplinaridade serve como referencial, conforme apontam Freire et al (2006), 

A importância de a criança interagir com o objeto de seu conhecimento, a necessidade 

da representação, o trabalho em grupo, a organização através de atividades dirigidas, o 

estímulo aos desafios, além do desenvolvimento das diversas áreas do conhecimento 

de forma interdisciplinar, transformando a criança e o educador em sujeitos ativos, 

cooperativos e responsáveis, favorecendo a mudança do contexto socioambiental 

(FREIRE et al, 2006, p. 71). 

Nas práticas pedagógicas adotadas no cotidiano pela EA, é possível manifestar as várias 

possibilidades para pensar sobre as mudanças sociais, onde os princípios sejam valorizados, 
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induzindo a uma mudança positiva no modo de pensar e agir da sociedade com relação ao meio 

ambiente. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a EA deve ter como meta a conscientização 

crítica das crianças com relação ao meio ambiente e seus problemas, criando condições e 

oportunidades sobre o “cuidar do ambiente” de forma a facilitar a mudança de hábitos relacionados 

ao ambiente dentro da escola e, que, a partir daí se dispersem para a sociedade, tornando-a 

responsável por essa questão. 

Para que a EA seja desenvolvida de forma crítica e reflexiva nas escolas é preciso que os 

professores estejam capacitados, tendo oportunidades de formações continuadas, o apoio de 

materiais pedagógicos adequados, bem como teorias atualizadas sobre o assunto. Sem esses 

requisitos a prática da EA com qualidade fica prejudicada, não saindo do planejamento. 

Portanto, os docentes como também a estrutura da instituição devem colaborar para que a 

formação do educando se dê, entre outros aspectos, de forma ecológica, possibilitando um 

entendimento dos problemas ambientais que o leve a atitudes que contribuam para a preservação do 

meio ambiente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo exposto ao longo do texto ficou evidenciado que a educação tem a capacidade de 

promover valores, não sendo somente um meio de transmitir informações, é um processo que 

envolve transformações no sujeito que aprende e incide sobre sua identidade e atitudes diante do 

mundo. Desenvolvendo habilidades de cooperação e colaboração, para culminar na preservação e 

recuperação do meio ambiente. 

Observando como as escolas estão introduzindo a temática ambiental, depara-se com um 

discurso oficial presente tanto nos documentos quanto nas propostas curriculares, e também, nas 

atividades pedagógicas dos professores que nem sempre estão de acordo com tais propostas. 

Dentro desse contexto buscamos refletir neste trabalho os fatores metodológicos advindos 

das práticas de Educação Ambiental no contexto escolar em que ela está inserida, analisá-la de 

forma pedagógica e também sua prática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Assim, para que haja uma Educação Ambiental com resultados satisfatórios, é necessário 

que exista uma consciência ambiental da sociedade como um todo, e as escolas, bem como, os 

educadores precisam desenvolver práticas pedagógicas que propiciem a produção de um 

conhecimento contextualizado sobre a Educação Ambiental. 
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Resumo 

O presente artigo apresenta uma discussão sobre o crescimento dos problemas ambientais em todo o 
planeta e a necessidade de construir uma nova consciência ambiental, nas crianças em formação, na 
tentativa de minimizar as consequências decorrentes de atitudes irresponsáveis contra o meio ambiente. 
Desse modo, teve-se nesse estudo o objetivo principal de analisar e identificar as práticas de Educação 
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Ambiental que podem ser promovidas no contexto escolar dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
para que as crianças possam construir uma visão mais abrangente sobre os impactos de suas ações no 
meio ambiente. E, de maneira específica, provocar nos estudantes o interesse em preservar o meio 
ambiente, utilizando a escola como o principal espaço para atividades que tenham por finalidade o meio 
ambiente e seus cuidados. Debater as questões que envolvem o meio ambiente, respeitando o 
aprendizado teórico e também vivido pelas crianças é fundamental para que repensem seus conceitos e 
elaborem novas teorias e práticas relacionadas à preservação ambiental. O ser humano deve entender 
desde cedo que precisa cuidar e preservar, e também que o futuro depende do equilíbrio entre o 
homem e a natureza e do uso racional dos recursos naturais. Para desenvolver essas discussões, o 
exposto trabalho teve como metodologia a pesquisa bibliográfica, a qual propiciou uma visão ampla 
sobre o referido assunto. Sendo possível verificar que o enfoque dado à Educação Ambiental nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental pode ser uma estratégia relevante de mudança, para que se tenha um 
planeta saudável e que possa proporcionar qualidade de vida a todos os seres vivos. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Prática Pedagógica. 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E A INCLUSÃO ESCOLAR NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA 

NATUREZA NOS ANOS INICIAIS 

Camila Rocha Cardoso – UFU/ UFCat 

INTRODUÇÃO 

A Educação Especial é uma modalidade ensino que perpassa todos os níveis, inclusive os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. São público alvo da Educação Especial os alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 

2008). Esses estudantes compõe a classe regular nos dias atuais e nem sempre são contemplados 

com o acesso ao currículo no cotidiano escolar. 

Isso porque, a escola enquanto uma instituição de espaço diverso recebe crianças de 

diferentes culturas, religiões, etnias, gêneros e necessidades específicas de aprendizagem e isso 

pode ocasionar em uma dificuldade de acesso àquilo que lhe é ensinado. 

Nessa direção, as políticas de Educação Especial buscam prever melhores condições de 

acesso ao público alvo da Educação Especial permitindo que o movimento de inclusão escolar se 

efetive a partir da escolarização desse público. 

Assim algumas alternativas como a implementação do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) como serviço de apoio pedagógico ao ensino comum, tem como objetivo 

propiciar ações de complementação e suplementação do currículo do ensino regular, na tentativa de 

oferecer maiores possibilidades de aprendizagem, através de recursos, mobiliários adaptados, bem 

como metodologias que atendam a necessidade específica de cada aluno. 
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Desde os primeiros meses de vida a criança já passa a ter contato com os hábitos do 

cotidiano. Sendo assim, as atividades que são vivenciadas no decorrer do nosso dia são de suma 

importância para o desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo, por isso se torna fundamental 

ensinar Ciências da Natureza para as crianças, inclusive aquelas com alguma deficiência, para que 

elas possam ter acesso ao currículo da classe regular, obtendo também o aprendizado de questões 

que envolvem o conhecimento produzido historicamente, sendo isto essencial ao desenvolvimento 

intelectual e humano. 

Nos Anos Iniciais a área de Ciências da Natureza é evidenciada no documento da Base 

Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017), documento curricular vigente no Brasil. 

E como próprio documento pontua em uma de suas unidades temáticas: 

Nos anos iniciais, pretende-se que, em continuidade às abordagens na Educação 

Infantil, as crianças ampliem os seus conhecimentos e apreço pelo seu corpo, 

identifiquem os cuidados necessários para a manutenção da saúde e integridade do 

organismo e desenvolvam atitudes de respeito e acolhimento pelas diferenças 

individuais, tanto no que diz respeito à diversidade étnico-cultural quanto em relação à 

inclusão de alunos da educação especial. (BRASIL, 2017, p. 323). 

O ensino de Ciências da Natureza abrange diversos temas que são capazes de despertar a 

curiosidade nos indivíduos e empoderá-los sobre situações problema que podem ser encontradas no 

cotidiano, como por exemplo, compreender, pensar e avaliar melhor suas escolhas, hábitos e 

decisões. Para isso é necessário que o ensino de Ciências da Natureza ocorra aliado uma educação 

científica, que possibilite ao estudante compreender o conteúdo trabalhado, de modo a refletir, 

analisar, desenvolver a criticidade sobre assuntos que abrangem Ciências da Natureza e questões 

que envolvem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

Segundo Carvalho (2012) é importante que o processo de ensino de Ciências da Natureza 

promova uma aculturação científica, ou seja, que propicie situações de ensino em que o aluno 

observe, analise os fenômenos, compreenda-os e que assim seja estabelecida uma cultura científica. 

Assim, é preciso promover a aculturação científica e esta se relaciona com a aprendizagem. 

O acúmulo de conceitos é diferente do ensinar Ciências da Natureza aliado a educação científica, 

pois não basta apenas a memorização, mas a compreensão do conteúdo trabalhado (CARVALHO, 

2012). 
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Por isto é necessário que seja realizado a organização de um trabalho colaborativo, com a 

intenção de promover metodologias que possibilitem o acesso das crianças com deficiência, uma 

vez que sua maior barreira é a ausência de adaptação por meio de recursos e metodologias. 

Portanto, a relevância desta pesquisa se baseia na importância de discutir estratégias de 

ensino em Ciência da Natureza para a melhor compreensão das crianças, inclusive aquelas público 

alvo da Educação Especial. 

Neste sentido, o presente estudo problematizou: o que dizem os estudos sobre a inclusão 

escolar no ensino de Ciências da Natureza nos Anos Iniciais? Nesta perspectiva, fizemos um 

levantamento de estudos e pesquisas que tragam pontuações sobre o ensino de Ciências da Natureza 

nos Anos Iniciais, bem como aqueles que revelem apontamentos sobre inclusão escolar. 

Esse trabalho é vinculado a uma pesquisa maior intitulada “Ensino de Ciências, diversidade 

e formação científica: concepções e práticas educativas na Educação Básica”, aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa, sob o Parecer número 3.276.042. 

A realização deste levantamento conta com um emaranhado de critérios que permitiu 

encontrar o escopo apresentado e analisado neste texto. Inicialmente, tomou-se como aspecto o foco 

em estudos que tratassem de algum modo do ensino de Ciências da Natureza e a inclusão escolar. 

Em seguida, a modalidade de ensino escolhida foram experiências, pesquisas e estudos realizados 

ou que discutissem aspectos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Realizamos assim, busca por produções de autores(as) de relevância na área da Educação 

em Ciências publicadas em livros e também contamos com estudos encontrados on-line, em 

diferentes plataformas tais como: Scielo, Google Acadêmico e sites de revistas e periódicos 

científicos da área de Ciências da Natureza e de Educação que tinham sua base com acesso on-line. 

O apanhado que se segue é a análise do que dizem esses estudos, trazendo apontamentos que 

tratam das metodologias de ensino, das práticas pedagógicas, dos processos de ensino e 

aprendizagem em Ciências da Natureza para crianças de modo a refletir esses aspectos pelo viés da 

inclusão escolar. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Quando diz-se da educação científica, também está a se falar de pressupostos históricos e 

filosóficos que são defendidos nessa perspectiva da educação em Ciências. 
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Para Santos (2007, p. 479) há uma diferença entre alfabetização e letramento científico, de 

modo que este autor opta por letramento científico, pois “Ao empregar o termo letramento, busca-se 

enfatizar a função social da educação científica contrapondo-se ao restrito significado de 

alfabetização escolar.” 

Assim, neste texto, pretendemos deixar claro que tomamos por educação científica o que 

Santos (2007) discute como letramento científico na perspectiva da inclusão social. 

Em Ciências da Natureza, pretende-se promover a aprendizagem de modo que seja possível 

alcançar o conhecimento de mundo, aguçar a curiosidade, o raciocínio lógico, formar cidadãos que 

se sintam aptos e capazes de responder as necessidades encontradas no mundo atual, entre outras 

habilidades. Neste sentido Bizzo (2009) acredita que: 

“O Ensino de Ciências deve proporcionar a todos estudantes a oportunidade de 

desenvolver capacidades que neles despertem a inquietação diante do desconhecido, 

buscando explicações lógicas e razoáveis, amparadas em elementos tangíveis. Assim, 

os estudantes poderão desenvolver posturas críticas, realizar julgamentos e tomar 

decisões fundadas em critérios tanto quanto possível objetivos, defensáveis, baseados 

em conhecimento compartilhados por uma comunidade escolarizada definida de forma 

ampla” (BIZZO, 2009, p.14). 

Diante disso é que ao pensar na educação em Ciências da Natureza, nos remetemos ao 

ensino que acontece diretamente com as crianças nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, afinal, 

ao refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem, é preciso evidenciar que a criança 

espontaneamente faz questionamentos, é curiosa, criativa, por isso há então um estimulo, uma 

oportunidade, um convite ao trabalho com essa área do conhecimento desde as series iniciais, de 

modo a despertar na criança um senso de investigação, propiciando a educação cientifica, 

estimulando o interesse e participação, o que pode tornar o ensino mais agradável e prazeroso, o 

que obviamente irá refletir na aprendizagem. 

Carvalho (2012) chama atenção dizendo que: 

“A ciência na escola deveria ser momento privilegiado de exercitar a imaginação e 

com isso ser uma fonte de prazer permanente. No entanto, o que tem ocorrido é 

justamente o contrário. As aulas de Ciências são chatas e monótonas. Os alunos não 

conseguem conceber os conteúdos científicos para além das palavras e símbolos 

utilizados. Os significados vinculam-se apenas ao caráter superficial dos conceitos e 

fórmulas” (CARVALHO, 2012 p. 129). 
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Segundo Pavão (2011) ensinar Ciências da Natureza na escola não esta basicamente 

relacionada a uma mudança na teoria ou no padrão, mas sim no fazer uso dos métodos próprios da 

ciência como “observar, formular hipóteses, experimentar, registrar, sistematizar, analisar, criar 

(...)” (PAVÃO, 2011, p.15). 

Todavia, em frequentes ocasiões este ensino é negligenciado, pois é trabalhado apenas como 

um apêndice curricular obrigatório (GUARNIERI, 1986), sendo deixada à margem a educação 

científica o que também acontece quando as instituições de ensino focam na alfabetização e/ou na 

parte que envolve o desenvolvimento de habilidades matemáticas, o que acaba resultando num 

ensino de Ciências da Natureza precário, muitas vezes empobrecido e propedêutico por trabalhar 

com um foco muito exclusivo no livro didático. 

Como colocado por Bizzo (2009), embora o livro didático seja apontado como grande vilão 

do ensino no Brasil e muitos educadores coloquem este recurso como barreira dentro das mudanças 

significativas nas salas de aula, é preciso considerar que a realidade da educação brasileira e 

principalmente das escolas públicas está ligada a falta de oportunidade que os(as) professores(as) 

encontram para aprofundar-se nos conhecimentos científicos e nas metodologias de ensino da área 

específica. 

Por assim ser, o planejamento e a organização do trabalho pedagógico devem considerar que 

o livro didático é um dos tantos outros recursos possíveis de serem utilizados no ensino de Ciências 

da Natureza, pois “Cabe ao professor selecionar o melhor material disponível diante da sua 

realidade.” (BIZZO 2009, p. 86). 

Portanto, é importante que os professores estabeleçam como objetivo a compreensão do 

conteúdo em detrimento de desenvolver apenas a memorização de informações, pois este último 

processo traz às aulas de Ciências da Natureza o desinteresse e, além disso, nega aos estudantes a 

oportunidade da formação científica. 

Desse modo é importante promover a investigação e a experimentação ao contrário de tomar 

como foco o repasse e “depósito” de conteúdo. Afinal, o ensino investigativo é caminho para a 

promoção da educação científica da compreensão e vivência das discussões sobre Ciências da 

Natureza. 

Segundo Freire (1996, p. 11) “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, ou seja, a 

visão do mundo é estabelecida a partir da infância, junto à família e vão sendo acrescentadas novas 

visões por meio dos diferentes ambientes, dentre eles, a escola. Vivemos em um mundo que se 
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transforma constantemente, sendo assim, é fundamental que seja trabalhado com as crianças 

aspectos que envolvam a ciência, tecnologia e sociedade, pois educar cientificamente é oferecer ao 

indivíduo condições para o entendimento de mundo. 

Nesta direção, é necessário promover uma conexão entre os saberes que as crianças já 

possuem e os conhecimentos científicos que as mesmas podem adquirir no meio escolar. Ou seja, 

todo o ensino parte dos saberes que as crianças já trazem, então, é importante utilizar destes 

aspectos para a realização da educação científica. 

Nadir (2009) em seu livro destaca alguns objetivos da educação científica, sendo eles, 

ensinar ciência e técnica de forma significativa e interessante a todos, e com ensino centrado na 

compreensão de fatos científicos, além de centrar a prática social como ponto de partida e chegada 

da educação científica, bem como gerar meios para a formação do espírito científico como etapa 

além do senso comum dos indivíduos. 

Pensando nisto Carvalho (2012) expõe que é preciso: 

[...] saber criar um ambiente propício para que os alunos passem a refletir sobre seus 

pensamentos, aprendendo a reformulá-los por meio da contribuição dos colegas, 

mediando conflitos pelo diálogo, tomando decisões coletivas (CARVALHO, 2012, p. 

9). 

Diante disso ressalta-se a relevância de garantir o ensino da temática de interesse desse 

estudo para as crianças, contemplando não só a diversidade do assunto, mas também do público 

encontrado em sala de aula, uma vez que diante da inclusão escolar, a escola hoje recebe estudantes 

que são da Educação Especial que exigem um atendimento específico e adaptações curriculares 

necessárias. 

Assim, atualmente, nas instituições tem sido encontradas dificuldades na aprendizagem nos 

alunos que possuem necessidades educativas especiais, o que ocorre muitas vezes pela falta de 

formação docente, falta de ambiente adequado e profissionais e instituições despreparados. Isso 

geralmente acarreta no educando um sentimento de incapacidade, que diante desse panorama não 

consegue alcançar seus objetivos, desenvolver-se de maneira efetiva no seu processo escolarização 

(CARDOSO, 2013). 

É fundamental que as instituições e os professores se encontrem preparados para esta 

realidade de inclusão que vivemos. Por isto se torna necessário que haja um verdadeiro 

conhecimento sobre a deficiência, e a busca por estratégias eficazes de desenvolver o trabalho 

docente de modo a ensinar a todos os alunos com satisfação. 
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O filme “O Milagre de Anne Sullivan” (1962), traz situações semelhantes com a de algumas 

crianças que por meio de sua deficiência não conseguem ter acesso à educação, o que possibilita 

refletir e entender que muitas vezes não se sabe como lidar com a diversa realidade que se encontra 

no ambiente escolar. O filme retrata a educação, a inserção do indivíduo no mundo, as relações 

afetivas, a dor, a conquista, e acima de tudo relata o quanto a atuação docente é elemento chave 

para a promoção da inclusão escolar. 

A criança deficiente é antes de tudo uma criança e tem as mesmas necessidades 

básicas que qualquer outra. Cabe a nós descobrir essas necessidades em suas formas 

particulares, em sua expressão rudimentar, a fim de fornecer a criança materiais e 

situações que lhe permitam explorar de maneira possível sua capacidade do momento 

(AUFAUVRE, 1987 p. 65). 

 Sendo assim, torna-se necessário propor a estas crianças um ambiente adequado, atividades 

lúdicas, jogos e brincadeira que consigam contribuir para a sua socialização com o conhecimento e 

também com o meio em que vive. É por meio destas atividades que será possibilitado para as 

crianças sejam elas ditas “normais” ou deficientes, uma melhor aprendizagem, pois o dinamismo, a 

ludicidade, proporcionam diversas oportunidades e experiências na vida (CARDOSO, 2013) e na 

infância. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Existem várias dificuldades encontradas por crianças que são público alvo da Educação 

Especial na aprendizagem dos conteúdos, tais como a falta de interação, exploração e domínio do 

meio físico e, portanto é necessário encontrar metodologias que propiciem a aprendizagem, que 

tornem o conteúdo mais acessível, fazendo uso assim de materiais e atividades que estimulem as 

crianças, além de envolver também todos(as) os(as) alunos(as) no processo do ensino-

aprendizagem. 

Sendo assim, para que haja uma melhor compreensão das crianças, no ensino de Ciências da 

Natureza é necessário buscar diferentes tipos de metodologias a fim de alcançar a educação 

científica. 

De acordo com Bizzo (2009), a experimentação é fundamental nas aulas de Ciências da 

Natureza, pois quando o aluno tem o contato com a mesma, sente-se estimulado a pensar e se 

interessar pela aula. Por meio da experimentação ocorre o desenvolvimento do ensino investigativo 

que estimulara a criança a observar, propor hipóteses, fazer comparações, entre outros. 
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 Segundo Cunha (1994, p.80) deve-se “(...) deixar brincar, deixar criar, mais e mais, com 

vários brinquedos e com uma variedade de materiais, desafiando e promovendo a inventividade, 

resgatando assim o direito á verdadeira especialidade que é a de ser diferente e único.” 

Quando há a possibilidade de novas descobertas e da oportunidade de usar a criatividade é 

despertado na criança o ato de se expressar, observar e criticar a realidade a sua volta. O lúdico 

quando utilizado como estratégia de ensino pode contribuir para a qualidade da aprendizagem e 

para formação do educando em diferentes perspectivas. 

E, claro que no ensino de Ciências da Natureza a ludicidade não fica atrás, serve como 

elemento da prática pedagógica  que s mostra eficaz para trabalhar os diferentes conhecimentos em 

Ciências da Natureza e é uma alternativa para o trabalho com crianças com deficiência visual, uma 

vez que permite a inventividade, o incentivo ao imaginário, ao sensorial o que estimula o indivíduo 

a criar, participar, interagir com o momento e com outros. 

Vale ressaltar que é relevante ter clareza dos objetivos de ensino, uma vez que esses 

métodos e recursos, que envolvem a ludicidade, são estratégias, caminhos para efetivar a 

aprendizagem em Ciências da Natureza e mais que isso, promover a educação científica, que será 

capaz de contribuir para a formação de estudantes e futuros cidadãos mais críticos e reflexivos. 

 No documento curricular há a designação que o compromisso da área de Ciências da 

Natureza: 

“(...) envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e 

tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e 

processuais das ciências” (BRASIL, 2017, p. 317). 

O trabalho na educação em Ciências da Natureza poderá colaborar para a compreensão do 

mundo e suas transformações, bem como para o reconhecimento do homem como parte do mundo 

em que vive. 

Fracalanza (1986) afirma que o ensino de Ciências da Natureza além de possibilitar a 

aprendizagem dos conceitos básicos das Ciências da Natureza, conhecimentos, experiências e 

habilidades consegue também desenvolver o pensamento lógico e a vivência de momentos de 

investigação, que por sua vez desperta no indivíduo a capacidade de observar, refletir, criar, formar 

valores, comunicar, tomar decisões, entre outros. 

Na inclusão dos alunos público alvo da Educação Especial serão necessárias algumas 

adaptações curriculares para que assim haja acesso e compreensão do conteúdo. Essas adaptações, 
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flexibilizações ou qual seja a nomenclatura, são unicamente para promover possibilidades de acesso 

ao currículo e ao conteúdo. 

Exemplo disso são as pontuações de Ferreira (2009) que valoriza o trabalho colaborativo 

entre cegos e videntes para que haja uma superação das dificuldades de interação social e com o 

conteúdo que muitas vezes são enfrentadas por alunos com deficiência visual.  

O ensino colaborativo tem sido também utilizado como ferramenta de inclusão escolar, 

envolvendo diretamente a parceria dos professores da Educação Regular e Especial. Por isto, é 

fundamental que o professor não trabalhe sozinho, mas sim em equipe e que apresentem propostas 

que tenham como objetivo a melhoria da aprendizagem de todos os alunos. 

Segundo Santana (2007, p. 33): 

“Numa profissão complexa, como a de professor, há necessidade de trocar 

experiências e saberes, de colocar dúvidas, atenuar inquietações e ultrapassar 

dilemas.” 

 Todavia, Garcia (2008) aponta que a precarização do trabalho docente, conduzida por ações 

políticas centralizadas que caminham para a proletarização, de cumprimento de horários e tarefas, 

faz com que a atuação do professor perca cada vez mais a característica de um trabalho 

colaborativo. 

 Cardoso (2013, p. 56) salienta que: 

(...) a fragmentação de serviços e poderes, ausência de parceria e diálogo entre 

professores e condições de trabalho – são condições que se agravam quando nos 

referimos ao atendimento educacional de alunos com necessidades educacionais, pois 

este demanda justamente que a escola se organize a partir de um trabalho colaborativo 

visando à inclusão escolar desses alunos, isto significa que essa configuração somente 

será positiva a partir da superação dessas barreiras comuns dos processos escolares. 

Portanto, o trabalho colaborativo entre os professores da classe regular e da Educação 

Especial é uma estratégia enriquecedora para o planejamento escolar como meio de favorecer a 

aprendizagem dos conteúdos para os alunos com deficiência, mas é preciso encontrar alternativas 

para superar o distanciamento entre o ensino de Ciências da Natureza e os demais conteúdos 

trabalhados na sala regular e na sala de atendimento educacional especializado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da realização deste estudo concluímos que há muito que se explorar nas produções 

acadêmicas e científicas sobre o ensino de Ciências da Natureza, bem como sobre a inclusão escolar 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Este texto demonstra apenas algumas discussões principais a partir de um levantamento que 

subsidiou uma melhor compreensão do panorama do ensino de Ciências da Natureza nos Anos 

Iniciais e alguns apontamentos necessários a reflexão que trazem a tona como este tem acontecido 

no Ensino Regular, mas também na Educação Especial. 

A pouca produção sobre Ciências da Natureza e inclusão escolar demonstra a necessidade de 

mais mapeamentos e levantamentos como este e chamam a atenção para discussão relevante ao que 

diz respeito a educação científica para o público alvo da Educação Especial. 

Por fim, consideramos que este estudo revela um caminho interessante para o ensino de 

Ciências da Natureza nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com vistas à inclusão escolar, o 

trabalho colaborativo. As pesquisas que dizem do trabalho colaborativo trazem a potencialidade das 

parcerias que podem ser realizadas, bem como os desafios que ainda existem para a efetivação do 

mesmo, demonstrando que mesmo diante de um cenário que nem sempre favorece o diálogo entre 

os pares é preciso buscar por alternativas pois essa é uma perspectiva que merece atenção e 

investimento visto a sua riqueza frente a implementação não só da educação científica, mas também 

da inclusão escolar. 
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Resumo 

A inclusão escolar é pauta que deve ser discutida a fim de promover condições de acesso e de qualidade 
no ensino ao público alvo da Educação Especial. A escola enquanto instituição de espaço diverso 
recebe crianças de diferentes culturas, religiões, etnias, gêneros e necessidades específicas de 
aprendizagem e isso pode ocasionar em uma dificuldade de acesso àquilo que lhe é ensinado. Diante 
disso, ao que diz respeito ao ensino de Ciências da Natureza para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental é relevante propor a reflexão sobre práticas pedagógicas que contemplem a inclusão 
escolar. Neste sentido, o presente estudo problematizou: o que dizem os estudos sobre a inclusão 
escolar no ensino de Ciências da Natureza nos Anos Iniciais? Realizamos assim, busca por produções 
de autores(as) de relevância na área da Educação em Ciências publicadas em livros e também contamos 
com estudos encontrados on-line, em diferentes plataformas. A partir da realização deste estudo 
concluímos que há muito que se explorar nas produções acadêmicas e científicas sobre o ensino de 
Ciências da Natureza, bem como sobre a inclusão escolar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A 
pouca produção sobre Ciências da Natureza e inclusão escolar demonstra a necessidade de mais 
mapeamentos e levantamentos como este e chamam a atenção para discussão relevante ao que diz 
respeito a educação científica para o público alvo da Educação Especial. Consideramos que este estudo 
revela um caminho interessante para o ensino de Ciências da Natureza nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental com vistas à inclusão escolar, o trabalho colaborativo. 

Palavras-chave: Prática Pedagógica; Ensino de Ciências; Anos Iniciais; Inclusão Escolar. 
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INTRODUÇÃO 

Uma rápida passagem pelos estudos sobre os bebês e crianças em diferentes áreas como a 

Medicina, a Psicologia e a Pedagogia, que ganham visibilidade ainda no século XIX e se estendem 

até os dias atuais, nos possibilitam ver as mudanças das visões sobre estes sujeitos. Nos estudos 

iniciais, voltados a compreender as grandes transformações físicas e psicológicas que acontecem 

nos primeiros anos de vida e a indicar o que seria adequado que os adultos assegurassem e 

proporcionassem aos bebês e crianças para que tivessem um desenvolvimento saudável, 

predominavam visões homogêneas e que geralmente enfatizavam mais suas incapacidades e 

limitações. A infância também costumava ser compreendida somente como uma etapa preparatória 

para a vida adulta.  

Neste projeto os conceitos de criança e infância são compreendidos a partir de referenciais 

teóricos da Psicologia, Sociologia da Infância e Pedagogia que indicam a dimensão histórica e 

social destes conceitos e procuram compreendê-los em relação com os outros grupos etários. Além 

disso, nos apoiamos em autores que ressaltam a visão de crianças como seres plenos e capazes 

desde o nascimento. 

Estudos mais recentes destas mesmas áreas e de outras como a História, a Sociologia, a 

Filosofia e a Antropologia, tem possibilitado enfatizar as potencialidades dos bebês e crianças e a 

ampliar o entendimento da infância, considerando que não há um modo único de viver este período 

e que as condições de vida dos bebês e crianças vão tornar possíveis experiências também 

diversificadas no início da vida. A Sociologia da Infância, ainda tem contribuído para que a infância 

também seja percebida como categoria estrutural (QVORTRUP, 2010) destacando entre outros 

aspectos o fato de que a infância permanece na estrutura de todas as sociedades, já que 

permanentemente se renovam os sujeitos que a vivenciam, ou seja, nascem novas crianças. Esta 

área ainda tem procurado evidenciar a necessidade de uma postura ética e política dos estudiosos da 

infância que auxiliem a dar visibilidade à relevância desta categoria no funcionamento das 

sociedades e a contribuir para que os direitos assegurados aos adultos também sejam de fato 

estendidos para os bebês e crianças. 

METODOLOGIA 

Preliminarmente, consideramos imprescindível destacar que, assim como Gatti (2005), 

defendemos em nossa pesquisa que “método não é algo abstrato. Método é ato vivo, concreto, que 
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se revela nas nossas ações, na nossa organização do trabalho investigativo, de maneira como 

olhamos as coisas do mundo” (p. 43). Para o desenvolvimento do estudo, serão necessários suportes 

metodológicos diferenciados e complementares, objetivando uma análise mais consistente do 

objeto. Para o momento, apresento as seguintes possibilidades: 

• Pesquisa etnográfica das realidades específicas das práticas de educação e cuidado na 

cidade de Amargosa – Bahia e na Escola Estadual Indígena Pataxó Bacumuxá na 

Aldeia Pataxó em Minas Gerais. 

• Grupos focais (profissionais das áreas de saúde e educação) para aprofundamento de 

questões de práticas de educação e cuidado. 

• Entrevistas semiestruturadas com profissionais das áreas de saúde e educação a fim 

de compreender as percepções sobre as práticas de cuidado e educação que integram 

as ações voltadas para as crianças desde o seu nascimento. 

Espera-se que os resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito deste projeto integrado 

permitam, além do conhecimento das realidades investigadas, ampliar a discussão sobre as relações 

entre saúde e educação, bem como elaborar conceituações mais abrangentes das práticas de cuidado 

e educação de crianças de 0 a 5 anos. 

Desse modo, faz-se necessário reconhecer que tanto a criança quanto a infância estão 

imbricadas das transformações sociais e culturais. Nesse sentido, a infância pode ser considerada 

como um período em que as crianças vivem como categorial social (CORSARO, 2011). Apesar de 

a infância ser uma categoria estrutural, ela é um período temporário para as crianças, pois seus 

sujeitos são transitórios.  

Portanto, a pretensão deste projeto é que nossa investigação articule os conhecimentos 

interdisciplinares de maneira a constituir uma perspectiva em que a infância seja apreendida a partir 

das representações sociais dos diferentes agentes que dela fazem parte, quer sejam as próprias 

crianças, quer sejam os adultos. Nesse movimento, como afirma Lopes (2008), é que a infância irá 

se formar a partir da configuração dos elementos que de fato atribuem sentido para essa infância na 

contemporaneidade. Assim, pode-se inferir que se a infância é uma representação social, as crianças 

são sujeitos reais, produtores de cultura, fazedores de histórias, construtores de geografias e, 

portanto, co-responsáveis na própria sistematização da noção de infância que o mundo adulto lhes 

confere (LOPES, 2008, p. 64). 
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É preciso considerar, segundo Lopes (2008), que em diversos momentos a criança procura 

de certa forma subverter, interpretar e reproduzir tanto o espaço em que está inserida, quanto os 

objetos que compõem tal espaço, a fim de reorganizá-los a partir de sua ação prática cotidiana. 

Dessa maneira, o autor afirma que “as crianças são, assim, produtoras de culturas próprias e 

negociam com as demais categorias presentes na sociedade suas existências, buscando negar a 

condição de categoria submetida” (LOPES, 2008, p. 64).   

O trabalho inicial dessa pesquisa consistiu em proporcionar leituras acadêmicas sobre as 

práticas de educação e cuidado de crianças, para tanto, realizou-se uma busca no acervo no banco 

de teses e dissertações da CAPES sobre as práticas de educação e cuidado com crianças, tal 

atividade foi importante, pois ampliou o campo teórico com a discussão de pesquisas acadêmicas 

referentes às práticas de educação e cuidado com crianças. Dessa forma, ao realizar as atividades de 

pesquisa nas instituições supracitadas pretende-se contribuir com a formação de profissionais que 

desenvolvem ações de educação e cuidado com crianças desde o nascimento. 

As práticas de educação e cuidados, revelam-se indissociáveis e são essenciais para o 

crescimento das crianças, a partir destas práticas os professores estabelecem uma relação afetiva 

com as crianças, percebendo-as com sujeitos capazes de interagir no meio em que vive, facilitando 

suas aprendizagens e seu desenvolvimento tanto motor quanto afetivo. Dessa forma Silva (2016) 

enfatiza que: “para educar – ensinar, orientar, construir regras de convivência, de uso dos espaços e 

dos materiais, de organização dos tempos, etc. – é preciso ao mesmo tempo cuidar tanto da 

dimensão física quanto da social, da afetiva e da cultural” (SILVA, 2016, p. 66). 

SOBRE OS ESPAÇOS DA PESQUISA 

Este projeto de pesquisa encontra-se em fase de execução e realiza estudo em três 

instituições a saber: Centro de Educação Infantil Rachel Vaz Sampaio; Casa da Mãe, ambas em 

Amargosa – Bahia, e na Escola Estadual Indígena Pataxó Bacumuxá na Aldeia Pataxó em Minas 

Gerais. O objetivo do projeto de pesquisa é identificar e analisar práticas familiares, comunitárias e 

institucionais de cuidado e educação de crianças desde o nascimento. Apresentamos a seguir os 

lócus da pesquisa.  
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RACHEL VAZ SAMPAIO 

O Centro de Educação Infantil (CEI) Rachel Vaz Sampaio está localizado em Amargosa, 

Bahia, à Rua Gilda Ferreira, S/N- Centro, o CEI possui este nome com base na história de Rachel 

Macedo Vaz Sampaio, cidadã amargosense, que desempenhava no passado um papel de cunho 

filantrópico e de grande importância no atendimento de crianças pequenas e famílias carentes do 

seu município. O CEI foi inaugurado em janeiro de 2010 e o seu funcionamento é em período 

integral. 

O ensino ofertado pela instituição baseia-se em uma metodologia pedagógica de processos 

de aprendizagem, de interações entre os professores, assistentes e crianças. Foi percebido um 

relacionamento positivo entre pais e servidores da creche, em que se pode notar a dinamicidade e 

interatividade entre ambos. A gestão escolar proporciona situações em que as crianças possam 

desenvolver sua autonomia, bem como, realiza práticas de educação e cuidado para a integração 

entre todos. 

O CEI possui atualmente um espaço relativamente amplo, após passar por um recente 

período de ampliação, evitando assim fila de espera. Como foi um espaço construído 

especificamente para atender a Educação Infantil, tem a sua infra-estrutura plenamente adaptada a 

realidade e as necessidades das crianças.  

Desde a sua inauguração, o CEI desenvolve um trabalho direcionado ao desenvolvimento 

integral de crianças pequenas priorizando as suas especificidades, respeitando as suas diferenças e o 

direito de vivenciar integralmente a infância. 

CASA DA MÃE 

O programa Casa da Mãe trata-se de uma ação da gestão Municipal de Amargosa – Bahia, 

que articula ações intersetorial entre a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação a fim de promover práticas de educação e 

cuidado às mães e filhos de Amargosa da gestação à primeira infância. 

O programa encontra-se estruturado em 5 eixos, a saber: 1) Mamãe tranquila – promove 

ações de atenção ao pré-natal – parto e puerpério; 2) Amor que alimenta – realiza ações de 

incentivo ao aleitamento materno; 3) Cuidar para incluir – presta apoio específico para as crianças 

com deficiências; 4) Direito a ser – Promove ações que asseguram o acesso aos direitos 

fundamentais; 5) Amargosa cresce contigo – garante o acompanhamento do desenvolvimento 
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infantil. A partir desses eixos são realizados grupos de trabalhos direcionados para as mães, para as 

cuidadoras e para as crianças com atividades lúdicas a fim de fortalecer vínculos além de incentivar 

o desenvolvimento integral das crianças. 

Esse espaço tem se consolidado como um centro de apoio psicossocial às gestantes, 

puérperas e cuidadoras da primeira infância, uma vez que, promove o acolhimento para trocas de 

informações sobre as atividades emocionais e sociais dos sujeitos envolvidos. 

Com a proposição do projeto de pesquisa espera-se compreender os processos formativos 

dos profissionais da Casa da Mãe no que se refere às práticas de Educação e Cuidado com crianças 

desde o nascimento. 

ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PATAXÓ BACUMUXÁ 

A comunidade do povo Pataxó encontra-se localizada no município de Carmésia – MG, 

distante 220 km da capital Belo Horizonte, tem a demarcação de 2.275 hectares de terra com a 

preservação da fauna e da flora local. Esse território é dividido entre três comunidades, a Aldeia 

Sede, a Aldeia Encontro Das Águas e a Aldeia Imbiruçu, todas formadas por famílias originarias do 

sul da Bahia que migraram para Minas Gerais na década de 1970. O total de família que hoje habita 

essa terra é de 101, distribuindo-se, entre as três aldeias Pataxó, dado que foi coletado mais 

recentemente em 2018 pela Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) e pela Fundação Nacional do 

Índio a (FUNAI) órgãos nacionais que auxiliam dentro das comunidades indígenas.  

A aldeia sede, que também responde pelo nome de terra indígena guarani, é a maior aldeia 

dentre as três comunidades, sua localização é centralizada perante as outras. Dentro da reserva 

encontramos uma grande diversidade de mata, animais, cachoeiras e árvores frutíferas, o que auxilia 

na aprendizagem e na educação de crianças e adolescentes que frequentam a escola indígena. A 

comunidade vive com o dilema de viver dois mundos ao mesmo tempo. Em um deles, eles vivem 

como as pessoas não indígenas vivem, assim, usufruindo do alimento, dos modelos de casa, da 

tecnologia, automóveis, roupas e etc., tudo que o não indígena utiliza em seu dia a dia. Já no outro, 

vivem mantendo toda a tradição de cantos, de alimentação, de contato com a mata, de grafismo 

corporal, uso da língua tradicional do povo que é o Patxohã, para manter assim toda a tradição que 

foi passada a eles por seus antepassados.  

Dessa forma a comunidade acredita que assim ensina a sua juventude a conseguir conciliar 

as duas formas de vida, justamente por quê essa geração já pensa em sair da comunidade e estudar 
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para poderem voltar e ajudar nas dificuldades da encontradas dentro da aldeia, e também por que a 

sociedade atual exigi que as comunidades tradicionais venham se adaptar a forma com ela vive. 

Mas assim vivenciando os dois modos de vida dos jovens conseguiram viver fora da aldeia, mas 

sem esquecer da sua origem e de seus costumes e tradições.  

Com a escola indígena não se diferencia. A educação é voltada tanta para os costumes e 

tradições do povo quanto para o modo acadêmico e didático convencional de uma escola não 

indígena. A base da educação indígena e o fortalecimento da sua cultura, usando do território e do 

conhecimento dos mais velhos da comunidade tendo assim o fortalecimento de cultura.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa fase inicial do projeto de pesquisa realizou-se o levantamento bibliográfico a fim de 

subsidiar o mapeamento teórico das categorias essenciais do trabalho, qual sejam: cuidado e 

educação de crianças. Constatou-se que são poucos os estudos que discutem o cuidado como prática 

afetiva, quando discutido, este era feito apenas na perspectiva dos cuidados "físicos", não se 

dedicando as outras múltiplas expressões de cuidado e suas influências no desenvolvimento das 

crianças. 

Para coletar e construir os dados analisados, utilizaremos pesquisa de cunho etnográfico 

sobre as práticas de educação e cuidado. Iremos realizar entrevistas com os profissionais das 

instituições supracitadas. 

Além disso, será preciso perceber como as práticas de educação e cuidado colaboram para o 

desenvolvimento das crianças, bem como contribuir para a elaboração de um fórum permanente de 

discussão com os professores participantes da pesquisa, com vistas a reflexões e aprendizados sobre 

as práticas de educação e cuidado com as crianças. 
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Resumo 

Este projeto de pesquisa encontra-se em fase de execução e realiza estudo em três instituições a saber: 
Centro de Educação Infantil Rachel Vaz Sampaio; Casa da Mãe, ambas em Amargosa – Bahia, e na 
Escola Estadual Indígena Pataxó Bacumuxá na Aldeia Pataxó em Minas Gerais. O objetivo do projeto 
de pesquisa é identificar e analisar práticas familiares, comunitárias e institucionais de cuidado e 
educação de crianças desde o nascimento. Como intensamente discutido pela literatura da área da 
Educação Infantil, as práticas de cuidado e educação se interpenetram e, independente da 
intencionalidade com que são exercidas, revelam-se indissociáveis. Quanto mais nova é a criança, mais 
as práticas de cuidado são centrais em suas aprendizagens sobre si mesma, sobre o outro e sobre a 
cultura. Da mesma forma, as práticas intencionalmente educativas não prescindem de ações de cuidado 
e, elas mesmas, podem ser concebidas como uma forma de cuidado no que tange às condições criadas 
para a inserção das crianças na vida social. Os conhecimentos produzidos no campo da educação, por 
meio do alargamento do que consiste o ato de educar em estabelecimentos educacionais, ultrapassando 
a perspectiva do ensino em sentido restrito à transmissão de conhecimentos, valores e técnicas, não 
supre a necessidade de conhecimentos sobre as questões da saúde, centrais para assegurar o bem-estar e 
o desenvolvimento integral das crianças em contexto institucional. Considera-se, no entanto, 
importante ressaltar que não se trata de um retorno às concepções que entendiam o trabalho com 
crianças pequenas em uma perspectiva compensatória, na qual a abordagem dos sujeitos se fazia 
reforçando a condição de subalternidade de famílias e crianças pobres. Este projeto ancora-se nas 
noções de direito das crianças e das famílias, conforme preconizado pela Constituição Federal de 1988. 

Palavras-chave: Educação; Cuidado; Infância. 
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Resumo 

Apresenta resultados de três pesquisas concluídas que contemplam interlocuções entre práticas 
educativas, infâncias e contextos escolares, abordando o brincar como o fazer mais intenso e preferido 
no cotidiano da vida escolar de crianças, desde bebês. A proposta é evidenciar o brincar como prática 
que favorece a superação de um ‘formato escolar’ dominante, com vistas a reinvenção de uma escola 
para que as crianças possam aprender a viver a vida e não somente aprender conteúdos escolares. O 
artigo: ‘E os bebês brincam?’, aborda a valorização do brincar de bebês na creche e anuncia inúmeras 
tentativas de estimulação dos bebês. Salienta a preocupação acentuada com o atendimento (antecipado) 
de necessidades corporais dos bebês. Problematiza que o atendimento antecipado pode fragilizar a 
percepção dos bebês em relação às suas necessidades e a manifestação de desconforto. O artigo: 
‘Fazeres e práticas educativas no recreio escolar?”, destaca uma excessiva postura ‘fiscalizatória’ do 
recreio. As interações entre as crianças foram ampliadas por meio do interesse em brincadeiras de mão 
e encontraram ‘brechas’ para brincar, mesmo diante de muitas regras impostas. O terceiro artigo: 
‘Recreio escolar na educação infantil?’, traz a realidade de uma unidade de educação infantil que inclui 
trinta minutos de recreio escolar na rotina de crianças. Questiona a incorporação dessa prática em uma 
etapa educativa em que o brincar (e o brincar livre) deve ser eixo integrador e orientador de todas as 
ações de educar e de cuidar. As crianças exploraram outros elementos do espaço, como: cavalinhos, 
pedaços de giz, formigas e folhas. Esses estudos reforçam a indicação de que as infâncias vivem em 
cena, nesses cotidianos. Evidencia o brincar como fazer-saber pedagógico de urgente visibilidade, 
incorporação e conscientização no trabalho docente com crianças. Brincar é um fazer de resistência e 
de liberdade, com vistas a formação de um sujeito pensante e criativo (revolucionário).  

Palavras-chave: Crianças. Brincar. Escola. Fazeres na infância. Práticas educativas. 

E OS BEBÊS BRINCAM? AS BRINCADEIRAS NO COTIDIANO DA CRECHE 

Julia Ines Pinheiro Bolota Pimenta – UNIARA 

Aline Sommerhalder – UFSCAR/PPGE 

INTRODUÇÃO 

Esse texto tem sua origem em um estudo concluído que proporcionou discussão sobre o 

jogo, o brinquedo e a brincadeira na educação. Optamos pelo recorte, nesse texto, de refletir sobre o 

brinquedo e a brincadeira para e com os bebês nos espaços de creche. 

Falar de jogos, brincadeiras e brinquedos com bebês nos remete inicialmente a um 

estranhamento, por não entendermos como crianças tão pequenas conseguem brincar, depois com 

uma reflexão mais detalhada, começamos a pensar nos brinquedos afetivos, feitos especialmente 

para os bebês, nos brinquedos perceptivos, sonoros e coloridos de diferentes texturas. Será que os 

bebês de até um ano brincam? O que ocorre no cotidiano das creches, especialmente no que se 

refere ao brincar? 

Nesse sentido, o texto objetiva compreender como o brincar se desenvolve no cotidiano de 

creche, observando as possibilidades oferecidas e brincadeiras infantis nos espaços da educação 
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infantil, especificamente para e com os bebês. Feita essa apresentação, discutiremos brevemente 

sobre o brincar. Em seguida abordaremos o brincar e o desenvolvimento infantil, para podermos 

nos aproximar de uma discussão do que é a brincadeira na creche. 

CONCEITUANDO O BRINCAR 

Que o brincar é muito importante já foi amplamente discutido por vários autores. Kishimoto 

(2000) defende que a brincadeira e o jogo interferem diretamente no desenvolvimento da 

imaginação, da representação simbólica, da cognição, dos sentimentos, do prazer, das relações, da 

convivência, da criatividade, do movimento e da autoimagem dos indivíduos. Temos também 

Brougére (1998, p.05), que ressalta  que o brincar não é algo espontâneo, e por isso necessita ser 

aprendido, que define a existência da cultura lúdica no momento do brincar, que esta é uma 

atividade essencialmente social fazendo parte da constituição histórica e cultural da criança, o jogo 

é constituído enquanto atividade cultural em permanente diálogo com a cultura, a criança brinca 

com as substâncias materiais e imateriais que lhe são acessíveis. 

Percebemos que a criança, desde muito cedo, pode se expressar por meio de gestos, sons e 

mais tarde representar determinado papel na brincadeira e toda essa ação faz com que ela se 

reconheça e se situe socialmente promovendo o seu desenvolvimento integral e sua imaginação. O 

brincar, segundo pesquisadores (BROUGÈRE, 1998; KISHIMOTO, 2010; PIAGET, 1971; 

WINNICOTT, 1975, dentre outros), é uma necessidade que toda criança tem. É, também, uma 

atividade que faz parte do seu cotidiano, é expressão que associa o pensamento e a ação; uma 

atividade exploratória, que auxilia as crianças no seu desenvolvimento físico, mental, emocional e 

social; um meio de aprender a viver, e não um mero passatempo. 

É necessário destacar, como defendido por Brougére (1998), que o brincar e a brincadeira 

não são atividades naturais das crianças, e sim uma ação cultural nutrida por uma sociedade 

definida historicamente que lhe atribui significado através de seus aspectos materiais e simbólicos, 

com funções sociais e históricas redefinidas pela própria atividade do brincar. 

Se considerarmos a cultura como um conjunto de conceitos e sentidos estabelecidos pela 

sociedade, e o jogo, o brinquedo e a brincadeira como produtos sociais e históricos, tem-se que 

presumir que estes são produtos da cultura, em um determinado espaço e em um determinado 

momento histórico. 
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A brincadeira, segundo Borba (2007) assume importância fundamental como forma de 

participação social: 

Se entendermos que a infância é um período em que o ser humano está se constituindo 

culturalmente, a brincadeira assume importância fundamental como forma de 

participação social e como atividade que possibilita a apropriação, a ressignificação e 

a reelaborarão da cultura pelas crianças (BORBA, 2007, p.12). 

O brincar é, portanto, uma importante experiência de cultura e um complexo processo 

interativo e reflexivo que amplia os conhecimentos da criança sobre o mundo e sobre si mesma. 

O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

A brincadeira tem papel fundamental no desenvolvimento da criança. É por meio do brincar 

que a criança expressa o que sente e pensa a respeito de tudo ao seu redor. E é assim que constrói 

sua forma de ser e de estar no mundo. Vários autores definem essa relação. Observaremos aqui 

algumas dessas definições. 

Brougère (2003) defende que o brincar é uma construção social que deve ser estruturada 

desde cedo, pois o brinquedo está inserido em um sistema sociocultural e suporta funções sociais 

que lhe conferem razão de ser, ou melhor, um conjunto de significações produzidas pelo homem. 

 Segundo o autor entende-se por cultura lúdica, o conjunto de procedimentos que tornam 

possível a realização do jogo, ou seja, ela corresponde a um "conjunto de regras e significações 

próprias do jogo que o jogador adquire e domina no contexto de seu jogo" (BROUGÈRE, 2011, 

p.23); que inclui os jeitos de fazer, as regras e os hábitos para construir a brincadeira. 

Quando afirmamos que a brincadeira é a atividade principal da infância, essa afirmativa se 

dá não apenas pela frequência de uso que as crianças fazem do brincar, mas principalmente pela 

importância que esta exerce no desenvolvimento infantil. Vygotsky (1991) destaca que a 

brincadeira cria as zonas de desenvolvimento proximal e que estas propiciam saltos qualitativos no 

desenvolvimento e na aprendizagem infantil. Elkonin (1998) e Leontiev (1988) expandem esta 

teoria reafirmando que durante a brincadeira ocorrem as mais importantes alterações no 

desenvolvimento psíquico infantil. Para estes autores a brincadeira é o caminho de transição para 

níveis mais elevados de desenvolvimento. 

 Piaget (1971) ao apresentar o assunto, estrutura o jogo em três categorias: o jogo de 

exercício - onde o objetivo é exercitar a função em si -, o jogo simbólico - onde o indivíduo se 
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coloca independente das características do objeto, funcionando em esquema de assimilação, e o 

jogo de regra, no qual está implícita uma relação individual que exige a aceitação, por parte do 

sujeito, de uma série de esquemas e regras impostas ou criadas. Piaget cita ainda, uma quarta 

modalidade, que é o jogo de construção, em que a criança cria algo. Esta última situa-se a meio 

caminho entre o jogo e o trabalho, pelo compromisso com as características do objeto. 

Para ele, a origem do jogo de regras é um processo de assimilação funcional, quando o 

exercício ocorre pelo simples prazer. A essa modalidade especial de jogo, Piaget denominou de 

jogo de exercício. Em suas pesquisas ele mostra que a imitação passa por várias etapas até que, com 

o passar do tempo, a criança é capaz de representar um objeto na ausência do mesmo. Quando isso 

acontece, significa que há uma relembrança simbólica de fatos ou sensações ausentes. É uma 

ligação entre a imagem (significante) e o conceito (significado), capaz de originar o jogo simbólico, 

também chamado de faz-de-conta. 

Para Winnicott (1975) a brincadeira é universal e própria da saúde: o brincar facilita o 

crescimento e, portanto, a saúde. O brincar conduz aos relacionamentos grupais, podendo ser uma 

forma de comunicação na psicoterapia. Portanto, a brincadeira traz a oportunidade para o exercício 

da simbolização e é também uma característica humana. 

Para o autor, brincar é algo além de imaginar e desejar, brincar é o fazer. Redimensionou o 

conceito da brincadeira colocando que a mesma está fora do sujeito, não é a realidade concreta, é o 

que liga a criança a realidade, traz a realidade para um espaço intermediário entre o real e o 

imaginário para entender e manipular. Ampliando o brincar como essa ação intermediária 

possibilitando a criança resolver seus conflitos e questões, oportunizando capacidade de manipular 

as situações para entender e dar conta de suas necessidades. “É no brincar, e talvez apenas no 

brincar que a criança ou adulto fluem sua liberdade de criação”.  (WINNICOTT, 1975, p. 5) 

Se compreendermos que tudo que é brincadeira, por mais simples que nos pareça, é 

construído por regras estabelecidas pelas próprias crianças ou pelas condições em que elas virem, 

portanto entendemos o desenvolvimento cultural como uma construção coletiva a partir das 

relações estabelecidas com outros e com o meio social. Não cabe pensar a brincadeira apenas como 

ação imaginária, mas também como um movimento de descoberta que auxilia a inserção do sujeito 

no mundo social. 

Pensamos a brincadeira então, como uma possibilidade dos bebês se aproximarem, 

perceberem e conhecerem o mundo por meio dos objetos e do próprio corpo. Pois, à medida que o 

bebê toca, olha, sente, cheira e experimenta um determinado objeto, ele começa a conhecer, uma 
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vez conhecendo, consequentemente o bebê conseguirá futuramente reconhecê-lo como parte do seu 

entorno, ou seja, o contato proporciona e direciona o conhecimento e o comportamento da criança a 

partir do significado que aquele objeto tem para ele, estabelecendo uma linha de passagem do 

concreto ao abstrato da situação. 

Chegamos agora aos estudos e a abordagem Pikler, que se preocupa com os bebês. Emmi 

Pikler, pediatra húngara que estudou bebês, em sua teoria defende que as crianças têm uma 

profunda necessidade de brincar. As ações com a criança se assentam em dois pilares fundamentais: 

a segurança efetiva e a motricidade livre. E tem como princípios: a valorização do vínculo entre 

cuidador (e/ou mãe) e o bebê; reconhecimento e o respeito à individualidade dos bebês; a promoção 

da autonomia através da liberdade de movimentos, do brincar livre; e o respeito ao tempo e espaço 

necessário ao desenvolvimento sadio. 

Segundo Falk (2011), é preciso respeitar e incentivar todas as manifestações espontâneas 

dos bebês e deixá-los livres para descobrir movimentos e espaços por si só. Quando se permite que 

as crianças manipulem objetos, que lhes possibilitem ações e movimentos diferentes, a criança 

descobre suas potencialidades. Percebe que o mundo tem sentido, e também se dá conta de que é 

capaz de entender. É a própria ação da criança que manipula e consegue apanhar o objeto que lhe 

dá, de certa maneira, um sentimento de segurança e de realização. 

Também, aponta como essencial a presença nas creches de um adulto referência, aquele 

próximo e constante dos bebês que tem como responsabilidade: observar as crianças, e tentar 

compreender tudo o que expressa à posição de seu corpo. Outra questão importante faz referência à 

comunicação respeitosa entre o adulto referência e a criança, este deve falar gentilmente pedindo 

permissão, enquanto as atendem e que, “através de suas palavras e de seus gestos devem prepará-las 

para tudo que irá acontecer, para tudo que forem aprender.” (FALK, 2011. p. 25).  

Percebemos que, além do sentimento de segurança que a criança experimenta quando tem a 

possibilidade de se expressar livremente, este é conteúdo de aprendizagem, que ocorre também 

enquanto o adulto se ocupa dela. Defendendo neste sentido o caráter inseparável de dois fatores: a 

atividade independente da criança e a relação atenta e carinhosa estabelecida pela educadora 

durante os cuidados. 

A partir do texto de Judith Falk (2011) percebemos que a confiança na capacidade 

independente de aprendizagem do bebê faz toda a diferença. 

A atividade de movimento e de jogos livres - sem a participação iniciadora ou 

modificadora do adulto- reforça as possibilidades especiais de “aprendizagem” do 
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bebê e da criança pequena que nenhuma outra coisa pode substituir. (FALK, 2011 p. 

35) 

A motricidade livre das crianças (desde os bebês) presente em Loczy, permite a elas o 

desenvolvimento de uma consciência como uma postura corporal autônoma, garantido movimentos 

harmônicos e seguros.  A motricidade como consequência da atividade livre e motivada pelo 

interesse das crianças é, por sua vez, estimulada por um ambiente rico de oportunidades de 

interação, seja entre crianças e objetos, crianças e crianças e crianças e adultos. 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Optamos pela abordagem qualitativa de pesquisa, pois de acordo com Bogdan e Biklen 

(1994) tal abordagem permite ao pesquisador uma maior proximidade com os sujeitos e com o 

ambiente a ser pesquisado, sendo possível a observação dos acontecimentos entre um grupo de 

pessoas e a observação participativa durante os acontecimentos no campo investigado.  Os 

procedimentos utilizados para a realização da pesquisa foram inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica sobre o brincar na visão de diferentes autores, somando-se a isso foi realizada 

observação participante em contexto de creche, de bebês em cotidiano com adultos. 

A observação dos detalhes coloca o pesquisador dentro do cenário de forma que ele possa 

compreender a complexidade dos ambientes, ao mesmo tempo em que lhe permite uma 

interlocução mais competente (ZANELLI, 2002). 

Para observar as brincadeiras infantis nos espaços de creche e produzir uma análise sobre o 

observado no cotidiano, fizemos seis inserções de observação participante, de aproximadamente 

três horas cada, em uma turma de uma escola de educação infantil de uma rede de ensino de um 

município do interior paulista, para observar os momentos de brincadeiras de bebês no cotidiano de 

creche . Para tanto, os sujeitos do estudo foram os bebês matriculados nessa turma em destaque e as 

educadoras responsáveis. 

 Nas escolas dessa rede municipal, os espaços são organizados para a promoção da interação 

das crianças de 0 a 5 anos de idade, com espaços próprios para cada turma e outros comuns de 

utilização, sendo que ainda existe um rodízio de ocupação de espaços. Sendo assim, em 

determinados momentos as turmas de bebês e de crianças se integravam. Portanto, existe uma 

tendência forte na educação infantil dessa rede municipal, para atividades e brincadeiras na área 

externa, proporcionando que essas turmas interagissem com mais frequência. Corroborando a isso, 
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a escola em questão possui uma área livre pequena, comparada a outras escolas municipais. As 

observações foram direcionadas para os bebês de até 1 ano e meio. A creche conta com diferentes 

equipamentos e espaços organizados especialmente para oportunizar a ação de brincar; existem 

também tempos e rotinas que oportunizam o brincar com os bebês. 

Os instrumentos utilizados para a coleta foram observações participantes diretas com 

registros das sessões em diários e campo. Iniciando com notas descritivas e seguidas de notas 

analíticas reflexivas, que correspondem às reflexões, ideias e percepções. 

O material coletado foi analisado com inspiração na análise de conteúdo que se organiza em 

etapas: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados e interpretação. A 

primeira etapa é uma fase de organização, que pode utilizou procedimentos, tais como: leitura 

flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação. Na 

segunda etapa, os dados foram codificados a partir de unidades de registro, como local, frequência e 

forma das brincadeiras observadas. Na última etapa se fez necessária a categorização, que consistiu 

na classificação dos elementos segundo suas semelhanças e por diferenciação, com posterior 

reagrupamento, em função de características comuns. 

O BRINCAR NA CRECHE: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seção traz um recorte dos resultados a partir dos achados do estudo de campo. 

Conhecendo o discurso sobre a importância do brincar para o desenvolvimento, consolidado na 

academia e no campo das práticas educativas, podemos afirmar que houve um avanço significativo 

nas últimas décadas sobre o brincar na primeira infância, mas ainda, o brincar não é considerado 

necessidade, não é garantido como um direito, com valorização no interior das creches, 

especialmente quando nos referimos as práticas educativas com bebês. Ainda evidencia-se um 

cotidiano de bebês em carrinhos, berços e cadeirões, com pouco movimento livre, pouca interação 

com outros bebês e preocupação acentuada de ações de higiene, saúde e alimentação. As interações 

entre bebês, por vezes, são vistas como riscos para a saúde, para a transmissão de vírus corriqueiros 

que podem trazer doenças.  Na primeira infância, o cuidar acaba tendo um destaque maior, sendo 

esse entendido ainda intensamente como ação de higiene, alimentação e sono. 

Debruçando-nos um pouco mais sobre a teoria de Emmi Pikler, indagamos o quanto 

precisamos avançar no conhecimento dessa ação na educação infantil, e o quanto necessitamos 

estudar e refletir sobre seus postulados. Entendemos que mais do que cuidados, o bebê necessita de 
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alguém que apresente o mundo a ele, e o ajude a fazer parte deste mundo, não fazendo por ele ou 

entendendo que ainda não é capaz de interagir com esse mundo. 

Os dados retrataram inúmeras tentativas de estimulação dos bebês, educadores oferecendo 

brinquedos, balançando e chacoalhando objetos sonoros, nomeando as cores, as formas, 

“ensinando” as crianças a colocar objetos dentro de outros, empilhar, derrubar, até contações de 

histórias e entoar canções. Também ocorreram tentativas de agrupar as crianças, para atividades 

coletivas e momentos em que elas podiam brincar com um número infindável de brinquedos 

espalhados por toda a sala. 

Ficou evidenciado ainda que as educadoras estavam atentas e atuando prontamente às 

manifestações de desconforto e necessidade de cuidados de higiene e alimentação, além de 

intervenção rápida e direta nos episódios de conflitos por interação entre os bebês. 

Os dados mostraram ainda a preocupação e a urgência nas situações de cuidados, adultos 

sempre prontos a responder a atuar ao menor sinal de necessidade, em alguns casos antecipando a 

própria expressão da criança, intervindo por perceberem odores ou gestos específicos que 

indicassem necessidade de troca ou banhos, agindo rápido e retirando a criança da interação 

coletiva.  Também foi possível observar a grande preocupação com a alimentação. 

Nas atividades de área livre, onde os bebês interagiram com as outras crianças, apesar de 

certa restrição do espaço, é onde ocorreram as atividades mais livres, em que os bebês apesar de 

estarem sob um edredom, acabavam alargando seu espaço andando ou engatinhando e, conseguindo 

alguma possibilidade de atuação mais livre. Sendo que logo eram recolocados no espaço destinado 

ao grupo. 

Pensamos que para os bebês, durante o primeiro ano, “os momentos mais importantes da 

interação adulto/criança são os de cuidados corporais” (FALK, 2011, p. 16). Esses são momentos 

de estreita vinculação que possibilitam a segurança afetiva permitindo a criança aproveitar 

profundamente os momentos de atividade livre e exploração do seu entorno, também, com a 

utilização e manipulação de objetos que proporcione múltiplas possibilidades de interação e 

descobertas. É o momento das descobertas. A criança precisa interagir com objetos confeccionados 

com variedade de materiais, superfícies, pesos, cores e tamanhos. 

O espaço organizado e preparado com poucos, escolhidos e bem distribuídos brinquedos e 

materiais é um dos componentes essenciais para a brincadeira livre.  Espaço “muito protegido” não 

é adequado para as crianças que já exploram o seu entorno dando voltas ou engatinhando. ‘Espaços 
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protegidos’ - Cercas, almofadas, colchonetes, tiram o aspecto de normalidade do “chão” e do 

comportamento dos objetos sobre ele. 

Deve-se também oportunizar a criança manipular, colecionar e construir com os objetos 

segundo seus desejos e necessidades, com supervisão atenta e atuações necessárias. 

Rotina e regularidades também são fatores importantes, pois, criam uma constância nas 

atitudes educativas e, assim, contribuem para favorecer a percepção da criança dos cuidados diários 

que recebe e do contexto em que está inserida, propondo sua autonomia. Cabe aqui destacar que a 

autonomia não é um fim em si mesmo. Só adquire importância verdadeira se implicar na alegria do 

'eu faço sozinho'. Não se trata, pois, da autonomia, muitas vezes, provocada que exige que, mesmo 

antes do tempo, a criança pequena se responsabilize por ações e cuidados que ainda não estão ao 

seu alcance. 

Na abordagem Pikler, a mediação do adulto é fundamental para inserir a criança nas relações 

humanas e com os objetos e para criar as condições para sua atividade autônoma. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos dados encontrados, é possível afirmar que o brincar esteve presente no cotidiano 

dessa creche e na prática das educadoras participantes da observação. Contudo, parece haver 

sempre uma necessidade em buscar sempre um objetivo externo ao brincar e de relacionar o brincar 

a um conteúdo outro além da própria ação de brincar.  Consideramos que as educadoras consideram 

que o parque e o brincar ao ar livre são elementos suficientes para que a brincadeira aconteça, 

assim, elas não a proíbem, mas também não a enriquecem, só observam as brincadeiras e o 

desenvolvimento do brincar. 

O que fica evidente é que não sabemos o suficiente sobre como acontece o brincar nessa 

faixa etária, para trabalhar efetivamente com ele na creche, e parecer haver dificuldades em 

justificar o brincar como prática educativa na educação infantil. A introdução de brinquedos e 

brincadeiras no currículo da primeira infância requer espaço e materiais, estímulo à interação entre 

as crianças e compreensão por parte dos professores das diferentes formas de brincar, relevantes 

para cada criança em determinado momento de vida. 

Acreditamos que educadores bem preparados sabem quando as crianças podem descobrir 

novas ideias e conceitos por conta própria ou quando é importante explicar as coisas passo a passo. 
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Precisamos pensar em promover espaços para os bebês participarem de atividades que 

possibilitem experiências com significados para eles. E espaços de discussão sobre essa perspectiva, 

que não é nova, mas é pouco discutida e pensada academicamente. Acreditamos que as ações de 

formação contínua e permanente de reflexão e discussão são imprescindíveis. 

A partir desse estudo e de outras pesquisas relacionados ao brincar para e com bebês, 

abrimos espaço para discussões sobre as práticas educativas em creches, que promovam 

possibilidade de um desenvolvimento humano significativo às crianças, desde os primeiros meses 

de vida. Refletir sobre os ambientes, o tempo e a intervenção em situações de brincar são meios de 

construir e propor um ambiente favorável para a criança se desenvolver humanamente. 
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Resumo 

Considerando a relevância do brincar para o desenvolvimento e aprendizagem em todas as etapas da 
infância, nos debruçamos sobre a especificidade desse fazer com os bebês. São destaque poucos 
estudos científicos no campo da educação envolvendo bebês em contextos de creches. O texto 
apresentado objetiva compreender como o brincar se desenvolve no cotidiano de creche, observando 
as possibilidades oferecidas e brincadeiras infantis nos espaços da educação infantil, especificamente 
para e com os bebês. O estudo que origina esse material toma referencias como Brougère; Kishimoto, 
Pikler e Winnicott como fundamentação para o tema. De caráter qualitativo, exploratório e descrito, 
busca entender como as brincadeiras ocorrem com bebês no espaço da creche. Para tanto, foi feito o 
levantamento bibliográfico e a observação direta em campo. Foi realizada a observação em um 
contexto de creche, de educadores com bebês em diferentes momentos de brincar no cotidiano, 
relacionando com os pressupostos teóricos de autores sobre o tema. O estudo conclui a necessidade de 
investimento de pesquisa científica em creches, especialmente com os bebês e a aproximação de lentes 
de estudo sobre a complexa ação de brincar como elemento de desenvolvimento humano na 
primeiríssima infância. As práticas educativas na creche devem ser incluídas como objeto de 
problematização, uma vez que na rotina dessas instituições, os corpos dos bebês não são reconhecidos 
como elemento de aprendizagem e de interação com o mundo.  Soma-se ainda a necessidade de 
discussões sobre as práticas educativas nas creches e a formação de professores/educadores, que 
promovam possibilidade de um desenvolvimento humano significativo, desde os primeiros meses de 
vida. 

Palavras-chave: Brincar no cotidiano. Creches. Bebês 

FAZERES E PRÁTICAS EDUCATIVAS NO RECREIO ESCOLAR: O QUE AS CRIANÇAS 

MAIS PRIVILEGIAM NESSE CONTEXTO? 

Cristiane Pereira de Souza Francisco – Rede Escolar do Estado de São Paulo e UFSCar 

INTRODUÇÃO 

O estudo concluído, que origina esse texto científico, foi realizado em contexto acadêmico 

de um Programa da Pós-graduação em Educação uma Universidade Pública Federal – em São 

Paulo/ Brasil. 

O recreio escolar foi eleito para investigação por configurar um contexto educativo, um 

momento próprio para recrear, também como espaço de aprendizagem e vivências de inúmeras 

experiências infantis, ou sejam para a concretização de práticas educativas, reunindo para 

convivência e interações crianças de diferentes gêneros, idades e culturas. Reconhecemos ainda que 

o recreio abarca uma parcela do tempo destinado pela escola para as crianças participarem, 

manifestarem seu pensamento e interesses e interagirem com autonomia ao brincar, exercendo seus 

direitos da infância. É neste tempo do recreio que as crianças têm a oportunidade de conviver com a 

diversidade, de entender o espaço do outro, de dividir brinquedos, lanches, saberes, de vivenciar 
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papéis sociais, de afirmar e construir sua identidade, de aprender outros jeitos de brincar, ao lidar 

com regras e modificá-las. Partindo desta concepção, nossa análise e interesse de pesquisa se 

concentra exatamente neste espaço do recreio que conforme Gebien (2012) ainda é controlado, não 

valorizado na qualificação das aprendizagens e cronometrado pela instituição escolar. Em estudo 

realizado por Maximo (2017), por meio de levantamento bibliográfico de pesquisas brasileiras e 

recentes (de 2011 a 2015), na base de dados SciELO e Anped, foi possível perceber o recreio como 

um campo promissor de conhecimento das aprendizagens de crianças, de promoção de vivencias de 

infâncias e de brincar. O levantamento destes trabalhos mostrou pouca produção sobre esta 

temática, ou seja, o silenciamento científico sobre o que ocorre nesse espaço e momento da rotina 

escolar. Os poucos artigos encontrados evidenciaram que o recreio é contexto de múltiplas 

aprendizagens para as crianças, no entanto, problematizam que essas aprendizagens ainda são 

pouco valorizadas no âmbito de sala de aula, ficando ausente o diálogo entre os conhecimentos 

disciplinares e aqueles produzidos e difundidos, pelas crianças, no recreio escolar. 

Frente a este contexto, questionamos: O que crianças fazem no recreio escolar? Quais são as 

práticas educativas emergentes nesse espaço e tempo? Diante destes questionamentos, o objetivo foi 

identificar e refletir sobre os fazeres infantis e as práticas educativas emergentes no momento do 

recreio escolar, em crianças do ensino fundamental (anos iniciais). 

Neuenfeld (2003, p.38) contribui expondo que o recreio acaba sendo compreendido como 

“espaço improdutivo” no contexto escolar, um tempo para o professor dar uma pausa de suas aulas 

e o aluno poder gastar energia, merendar ou descansar da atividade intelectual. O professor, na 

maior parte das vezes, não está neste espaço e tempo do recreio e perde muitas experiências 

colaborativas para compreender quem são as crianças, o que elas gostam de fazer, o que pensam e 

como representam seus pensamentos. 

A proposta de inserção no recreio escolar dos anos iniciais do ensino fundamental para 

observar, coletar informações e construir uma pesquisa com crianças é um exercício enriquecedor 

que demonstra um caminho sugestivo e possível para a produção do conhecimento junto à elas. 

Assim, o trato investigativo com e sobre as crianças compõe o foco de compreensão do tema desta 

pesquisa, a partir de um olhar que o ato de conviver nos permite construir e compreender que 

práticas educativas e que fazeres são construídos durante um determinado (e pouco) tempo e espaço 

da rotina escolar. Tendo em vista a preservação das infâncias e assim, a consideração do direito e da 

necessidade de brincar na vida escolar de crianças dos anos iniciais do ensino fundamental e a 

valorização das culturas lúdicas em contextos escolares, buscaremos por meio da aproximação 
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delas, identificar e refletir sobre o que se apresenta no recreio escolar. A empatia, a disposição para 

ouvir e a busca das interações serão qualificantes para o processo desta pesquisa com as crianças. 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

A presente pesquisa se insere em uma abordagem qualitativa, uma vez que estão envolvidos 

no seu decorrer a construção de informações através da descrição dos fatos e falas que foram 

observadas no cotidiano do recreio escolar de crianças do ensino fundamental. Deste modo, os 

pesquisadores se se aproximaram do contexto para identificar, retratar e refletir sobre o que se vê e 

ouve, sem juízos de valores, buscando dados fidedignos à realidade observada (BODGAN; 

BIKLEN, 1994; MINAYO 1996). 

Para Brandão (2014) no ato de pesquisar deve haver conectividades, interações, diálogos, 

para a criação dos saberes. Assim devemo-nos pautar na construção da pesquisa com o outro, 

transformando este em como afirmou Brandão (2014, p. 13), “no companheiro do meu saber”, 

conhecendo o contexto no qual o outro está inserido, inserindo-se neste contexto e criando vínculos 

que fortaleçam a construção de saberes. 

Como observado, o conviver adquiriu relevância nesta pesquisa, sendo fundamental o estar 

em campo para que na relação entre o eu (pesquisadores) e o outro (crianças) fosse possível. É na 

convivência que as questões e problematizações entre as pessoas vão aparecendo. Esta pode trazer 

um estranhamento, ocasionando sentimentos, emoções e levar a ações sobre aquilo que não se 

conhece ou não se sabe lidar.  O estranhamento, neste sentido, não é algo negativo, especialmente 

quando falamos de pesquisa com crianças (e não sobre elas), pois a criança é um ser em condição 

temporal e socialmente entendida como diferente do adulto. 

O contexto social eleito para a pesquisa foi a escola, considerando a relação desse estudo 

com a linha de pesquisa do programa de pós-graduação vinculado. O local eleito foi uma escola da 

rede Estadual de ensino do estado de São Paulo, Brasil, localizada na região periférica do município 

de Araraquara – São Paulo. A escola é composta por 21 turmas, distribuídas em dois períodos de 

atendimento: o matutino e o vespertino, sendo 11 turmas no período da manhã, composta por duas 

turmas de primeiro ano, duas turmas de segundo ano, duas turmas de terceiro anos, duas turmas de 

quarto ano e três turmas de quinto ano, totalizando 618 estudantes. A escolha dessa escola deu-se 

por buscar uma unidade que ofertasse anos iniciais do ensino fundamental e que não estivesse em 

região central, prevalecendo o acesso às crianças de baixa renda. 
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Com relação aos participantes, ressaltamos que não escolhemos os participantes para 

pesquisa, mas sim, eles que nos escolheram, pois o horário de recreio era partilhado por cerca de 

150 crianças. Os participantes foram 20 crianças do 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental, com 

faixa etária entre cinco anos e meio e oito anos. Totalizaram 10 momentos de inserção em 

observação participante em horário de recreio escolar (20 minutos). 

O primeiro momento foi efetivado a conversa com a direção da escola para permitir a 

inserção no recreio, explicando os preceitos éticos da pesquisa com seres humanos para obtenção da 

autorização, por meio do TCLE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Assim, passamos a 

observar de forma participante o recreio escolar (10 observações seguidas de recreio), realizando 

registros em diários de campo. Em seguida, convidamo-nos para ficar junto a elas, inserindo-nos 

nas atividades que estavam realizando. Para Araújo et. al. (2013) o diário de campo é uma técnica 

de prática de pesquisa, pois ao descrever todas as etapas, dúvidas e acontecimentos, o mesmo vira o 

retrato da pesquisa, pois descreve todos os caminhos percorridos ao longo da investigação, do seu 

início até o final. 

Franco (2008) forneceu uma base de entendimento sobre como proceder com rigor cientifico 

nos pressupostos metodológicos de Bardin (2009), demonstrando que o ponto inicial da análise de 

conteúdo é a mensagem, pois a mesma expressa um significado e um sentindo, que está articulado 

com o contexto de seu interlocutor. Assim, a partir da análise dos diários, conseguimos obter dados 

de campo, os quais a seguir serão apresentados e analisados com o apoio da Análise de Conteúdo. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O recreio é o momento da rotina escolar instituído pela escola e nele espera-se que as 

crianças se alimentem, bebem água, usem o banheiro, gastem suas energias se distraindo e 

conversem. O recreio aparece na escola, muitas vezes, apenas como um momento para se tomar o 

lanche, de descanso, de reposição ou para extravasar as energias contidas durante as aulas, visando 

um retorno à sala. Porém, a partir desta pesquisa, ele vai além, exercendo uma função social, pois se 

constitui em um espaço de práticas educativas e de aprendizagens das crianças, por meio de seus 

fazeres. 

Compreendemos este recreio escolar como ambiente de várias práticas educativas, como 

espaço e tempo para manifestação de interesses infantis e de realização de fazeres das crianças. A 

partir dos dados coletados, organizamos cinco categorias a posteriori, com temas de recorrentes 

aparições: 1.O diálogo entre crianças; 2. Se alimentar; 3. A leitura. 4. A higiene pessoal e 5. Brincar 
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no recreio escolar. Sendo que o último (Brincar no recreio escolar) foi o mais recorrente na fala e 

ações das crianças participantes, ou seja, o fazer mais intenso e neste as práticas educativas mais 

privilegiadas, por esse aspecto de relevância, essa categoria será o foco de análise e de reflexão do 

presente texto. 

De modo geral, durante o recreio identificamos que a responsabilidade pelas crianças são de 

dois ou quatro agentes educacionais. Entre outras condutas, os agentes devem certificar a proibição 

de salgadinhos em saquinhos, assim como das crianças trazem cartinhas, bolinhas de gudes e da 

prática de correr. Em contrapartida, as crianças podem optar por trazer carrinhos pequenos ou 

bonecas e/ou brincar em seus lugares. 

O brincar se revelou como o fazer mais intenso e preferido das crianças, sendo uma ação 

sem a necessidade de orientação ou intervenção de adultos, na maioria das vezes. O brincar é uma 

linguagem própria da criança, que possibilita produzir e socializar e difundir conhecimentos e 

saberes – práticas educativas. Deste modo, elas se inserem e experimentam a cultura ao seu redor, 

estabelecendo laços afetivos e sociais, amizades e trocas. Em outras palavras, o brincar é uma 

prática social importante para que as crianças aprendam, conheçam  o mundo, representem o seu 

pensamento e se humanizem. 

Nos documentos oficiais, com a publicação sobre a ampliação do Ensino Fundamental, 

elaborado pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2007), o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

art.53 (1990) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos – 

Resolução nº 7, de 14/12/2010 (BRASIL, 2010), é possível encontrar o brincar como processo de 

produção cultural que garante o pleno desenvolvimento das crianças, qualificando os fazeres 

pedagógicos, com destaque aos anos iniciais do ensino fundamental. Contudo, pesquisas atuais 

(SOMMERHALDER; OLIVEIRA; ALVES, 2011; ALVES e TONELLO, 2011) revelam que, com 

a transição da educação infantil para o ensino fundamental, os momentos para vivência do lúdico 

vão se tornando menos frequentes, chegando a surgir até mesmo uma incompatibilidade na escola 

entre o “tempo para brincar e o tempo para estudar”. Esse fato se intensifica quando as crianças 

ingressam no ensino fundamental, muitas vezes, nas realidades escolares com seis anos 

incompletos. 

A brincadeira é uma atividade produtiva, na qual seu foco está na ação em si mesma, sendo 

uma atividade objetiva que constitui a base de percepção que a criança tem do mundo. A percepção 

do mundo pela criança durante a brincadeira, segundo Sommerhalder e Alves (2011, p.115) ocorre 

porque o “brincar constitui-se em um espaço intermediário que aproxima a criança da realidade 
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mais ampla”. Em diálogo, Kishimoto (2010, p. 1) fundamenta a importância do brincar para o 

desenvolvimento da criança, ao afirmar que: 

Para a criança, o brincar é a atividade principal do dia-a-dia. É importante porque dá a 

ela o poder de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si, aos 

outros e o mundo, de repetir ações prazerosas, de partilhar, expressar sua 

individualidade e identidade por meio de diferentes linguagens, de usar o corpo, os 

sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e criar. 

BRINCAR NO RECREIO ESCOLAR: FAZERES E PRÁTICAS EDUCATIVAS - ENTRE 

LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES 

Essa categoria evidenciou o brincar de forma intensa e preferida pelas crianças no recreio 

escolar. Porém, esse brincar não foi livre e prazeroso em todos os episódios de observação 

participante. Colocado de forma restrita pelos adultos em cena no recreio, muitas ações não foram 

permitidas às crianças.  Nesse sentido, foi proibido que as crianças deixassem o espaço do pátio 

durante o recreio, mesmo tendo áreas amplas ao redor dele que poderiam ser ocupadas pelas 

crianças nesse tempo de intervalo. Cabe dizer que, em uma dessas áreas, tem duas amarelinhas 

desenhadas que poderiam ser utilizadas pelas crianças. 

Existe uma área externa grande ao redor desse pátio, porém para se manter a disciplina 

é vetada o uso dessas partes pelas crianças, ficando as mesmas localizadas dentro do 

pátio com forma de facilitar ao observação feita pelos agentes educacionais neste 

momento e, assim, evitar acidentes (antigamente era permitido, porém as crianças não 

tinham atividades dirigidas, ficavam livres e isso ocasionou alguns acidentes como 

quedas e fraturas, o que fez com a direção junto com seus funcionários adotassem essa 

postura atual). É proibido no pátio que as crianças corram, tragam corda, cartinhas e 

bolinhas de gude, sendo permitidos apenas carrinhos pequenos (não de controle 

remoto), bonecos e bonecas (DIÁRIO DE CAMPO n. 1). 

Evidenciamos que o brincar se torna restrito ao quase não se movimentar, como forma de se 

disciplinalizar as crianças em seus interesses e dentro de um espaço controlável que se torna o pátio 

da unidade escolar. Strazzacappa (2001) diz que dentro do espaço escolar o movimento corporal é 

uma moeda de troca, no qual serve como punição ficar estático àqueles que não se comportam 

‘adequadamente’ e poder se movimentar livremente torna-se prêmio aos que sabem se ‘comportar’. 

Nesse estudo, o não se movimentar restringiu e controlou as opções de brincar, porém essas 

crianças encontraram, em muitos momentos do recreio, maneiras para concretizar o brincar. 
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Mesmo com dificuldades devido ao que foi imposto pelas regras da escola, as crianças 

buscaram e encontraram alternativas para tornarem o recreio um momento de diversão, prazer e 

autonomia. Assim, o brincar esteve presente de diversas formas em todas as inserções de 

observação participante que foram realizadas. Como afirma Fiori “inclusive a mais feroz dominação 

não é capaz de coisificar totalmente homem” (2014, p.61), pois a subjetividade que está no interior 

do ser humano é capaz de encontrar caminhos e levar esse ser humano a uma consciência crítica, 

assim alcançando a liberdade e se desalienando. 

Como salienta Borba (2009, p. 144), é através do brincar que as crianças conseguem 

“contornando ou até transformando as estruturas existentes”, compreender assim o mundo e 

buscando soluções para aquilo que lhes pareça um problema ou conflito. 

As crianças participantes da pesquisa, quando perceberam que alguns dos colegas do grupo 

não conheciam determinada brincadeira, se sentiram na responsabilidade de orientar estes sobre as 

experiências vividas. Assim, nas inserções realizadas foi identificada a amizade, a cooperação, o 

compartilhar de conhecimentos como elementos de práticas educativas entre as crianças. 

Enquanto Meg me ensinava a brincar de babalu, Thor e Ana explicavam ‘parte por 

parte’ a brincadeira para Florzinha; faziam uma vez lentamente na intenção que ela 

fizesse e intercalavam com uma vez rápida feita entre os dois. Brincavam e ensinavam 

ao mesmo tempo. Como Florzinha estava com grande dificuldade, Ana se posicionou 

atrás dele e segurou as mãos dela foi fazendo bem lentamente, depois de algumas 

repetições Florzinha conseguiu fazer sozinha conjuntamente com Thor, todos 

comemoraram, pois ao verem que Florzinha estava fazendo sozinha começaram a 

bater palmas para ela (DIÁRIO DE CAMPO n. 6). 

De acordo com Sommerhalder e Alves (2011) ao brincar as crianças podem ensinar e 

aprender com o outro, sendo um momento de interação enriquecedor, gerando aprendizagens para a 

vida. Portanto, é um espaço e tempo para conviver com o diferente, para interagir, para trocas, para 

aprender a escolher, a descobrir, a experimentar, a compreender e respeitar o outro, mas também 

compreender a si própria através do conviver que o brincar permite, etc. Convivendo e aprendendo 

com outro, o educar se torna um processo para produzir sua própria história. Assim, delegamos 

atenção a análise da ampliação do repertório cultural das ‘brincadeiras de mão’ (como passa anel, 

brincadeiras cantadas e ritmadas com movimentos corporais), muito presentes nessas observações. 

O brincar permite que as crianças ao se agruparem, façam o que Corsaro (2011, p. 125) 

chamou de “interação presencial”, que consiste naquela interação que vemos ocorrer no dia a dia da 
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escola, ocorre quando um grupo de crianças que se encontram constantemente para brincar, 

conversar e conviver e, assim vão ampliando o seu repertório cultural. O repertório cultural que 

ganha destaque devido a inúmeros fatores são as brincadeiras, que enriquecem a formação das 

crianças como seres humanos, mas que também perpetuam o brincar como patrimônio imaterial. As 

brincadeiras de mão, presentes nesses momentos do recreio, constituem na circulação e produção de 

saberes, passados através do tempo e, ao brincarem as crianças ampliam seu repertório cultural, 

porém transmitem e dão continuidade ao patrimônio cultural existente. 

Deste modo, o brincar que ocorre no recreio escolar não deve ser visto como separado do 

processo de ensino e de aprendizagem das crianças dentro do ambiente escolar, posto que a escola é 

um dos ambientes no qual deve ser transmitido, aprendido o patrimônio cultural. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa foi possível refletir que o brincar atua como o fazer infantil mais 

intensamente vivido pelas crianças e assim, se apresenta como a prática educativa mais privilegiada. 

Apesar de todo contexto desfavorável do recreio para as interações das crianças, devido a 

uma postura ‘fiscalizatória’ da escola e oficializada na figura das agentes educacionais, as crianças 

conseguiram buscar alternativas para aproveitar tempo breve do recreio. As crianças construíram 

momentos de troca de experiências que possibilitaram o ensinar e o aprender em pares, sem 

hierarquia de saberes, buscando por meio da ludicidade em diálogos e ações, a ampliação e 

perpetuação do repertório cultural através das brincadeiras, especialmente as brincadeiras de mão. 

Ressaltamos que pesquisas como essa podem contribuir para um levantamento das práticas 

educativas dentro da escola, mas fora da sala de aula, assim como valorizar os fazeres infantis 

originários de seus interesses, visando à contribuição para o desenvolvimento das discussões sobre 

a valorização do recreio escolar na vida das crianças e nos fazeres pedagógicos que ocorrem em 

sala de aula, contribuindo, inclusive para políticas públicas educacionais voltadas à melhoria das 

práticas de educação escolar do ensino fundamental. 

Por fim, sugerimos outras pesquisas empíricas que sejam realizadas ‘in locu’, estudo de caso 

ou em diferentes contextos de recreio escolar. Por isso, relevamos a necessidade de continuidade e 

aprofundamento dos resultados apontados pelas observações, principalmente no que diz respeito a 

problematização do controle e excessivo direcionamento com regras do recreio escolar, fato que 

gera um silenciamento corporal que não permite as crianças trocarem experiências, compartilharem 
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saberes, expressarem pensamentos e partilharem conhecimentos por meio do brincar livre.  O 

presente estudo evidencia ainda a necessidade de valorização desse tempo e espaço e o diálogo 

entre o que é produzido e circula ali com aqueles conhecimentos do campo disciplinar, trabalhados 

pedagogicamente em salas de aula. 
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Resumo 

O presente texto deriva de um estudo vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, de uma 
Universidade Pública Federal - SP, Brasil. O estudo objetivou identificar e refletir sobre os fazeres 
infantis e as práticas educativas emergentes no momento do recreio escolar, em 20 crianças do ensino 
fundamental (anos iniciais). Com base em princípios metodológicos de pesquisa qualitativa, foram 
realizadas 10 inserções de observação participante no recreio escolar de crianças dos anos iniciais (1º 
aos 5º anos) do Ensino Fundamental. Os dados foram coletados com registros sistemáticos em diários 
de campo e tratados com apoio da análise de conteúdo. Os resultados demonstraram que as práticas 
educativas nesse tempo e espaço do recreio estavam relacionados ao diálogo entre as crianças e dessas 
com os adultos presentes, ao ato de se alimentar, a higiene pessoal e, especialmente, as interações ao 
brincar. O brincar foi, nesse estudo, a ação social e o fazer infantil mais intensamente vivido pelas 
crianças e evidenciou a ampliação do repertório lúdico, em ênfase em brincadeiras de mão. Apesar de 
todo contexto desfavorável do recreio para com o brincar livre das crianças, devido a uma postura 
‘fiscalizatória’ da escola, o estudo evidenciou que as crianças socializaram conhecimentos e realizaram 
trocas de saberes, o que configura-se como uma fonte de aquisição, resignificação e transformação 
cultural, a partir das práticas lúdicas. Consideramos que pesquisas como essa podem contribuir para um 
levantamento e análise de práticas educativas em recreio escolar, visando trazer conhecimentos para 
valorização e organização  do tempo e espaço do recreio, de modo a estabelecer diálogo entre as 
aprendizagens ocorridas nesse momento com aquelas em salas de aulas e concretizar o direito de 
brincar nas infâncias. 

Palavras-chave: Práticas Educativas. Recreio escolar. Brincar. Fazeres das Infâncias. 

  RECREIO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL? O BRINCAR LIVRE COMO FAZER 

PRIVILEGIADO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

Maria Elisa Nicolielo Gigioli – Prefeitura Municipal de Pederneiras/SP 

Aline Sommerhalder – UFSCAR/PPGE 

INTRODUÇÃO 

Em nossa sociedade há uma cobrança cada vez maior pela produtividade das crianças que 

frequentam as escolas. Isso ocorre desde a Educação Infantil quando, muitas vezes, as práticas 

educativas realizadas objetivam preparar as crianças para as etapas seguintes de escolarização. Esse 

modo de compreensão corrobora com práticas educativas que utilizam o brincar somente como 

recurso de ensino, ‘didatizando’ em excesso esse ato social de grande interesse infantil. Nesse 

sentido, diminui-se a oferta de momentos de brincar livre, que proporciona a oportunidade e maior 

liberdade para imaginar, para fantasiar, se expressar, dar significado as vivências da realidade e 

compreender o mundo a sua volta. 

Kishimoto (2010) afirma que a pouca qualidade da Educação Infantil pode estar relacionada 

a oposição entre brincar livre e dirigido e que é necessário desconstruir essa visão equivocada, ou 

seja, de que há aprendizado somente quando o brincar é dirigido deixando-se assim o brincar livre 
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em segundo plano. A autora reitera que ao desconstruirmos com essa visão pensamos na criança 

inteira que aproveita a liberdade para escolher um brinquedo, a brincadeira e a companhia para 

brincar. 

Em contextos de brincadeiras, as crianças expressam seus interesses, suas emoções, as 

compreensões que elaboram da realidade a sua volta, vivenciam a realidade da forma como 

quiserem, por exemplo, protagonizando personagens ao construírem histórias de faz-de-conta. Na 

realidade imaginária, experienciam situações de coragem, conflito, prazer, tensão, interesses e 

possibilidades, aflorando desejos, por vezes, irrealizáveis, e a sua capacidade imaginativa de 

realizar tais desejos. 

Ao brincar, elas entram em contato com a cultura, se apropriam de objetos, experienciam 

novas situações que são permitidas a partir de sua imaginação, ressignificam sua realidade e 

expressam sua representação de mundo. Por isso, Brougère (2010, p. 110) se refere a brincadeira 

como “[...] espaço de aprendizagem cultural fabuloso e incerto”. De acordo com Borba (2007) a 

brincadeira é espaço para novas formas de criação e significação que permitem as crianças 

compreenderem o mundo e a si mesmas. 

A compreensão de criança neste estudo parte de uma concepção que reconheça o que é 

específico das crianças e as entendemos como cidadãs que significam cultura e são nela produzidas. 

Como protagonistas, as crianças deveriam ser respeitadas e notadas em sua atividade primordial que 

é o brincar. Segundo Gobbi e Pinazza (2014) ao reconhecermos as inúmeras linguagens das 

crianças, as enxergamos como sujeitos do hoje, sujeitos de direitos e não como um projeto de 

humano para o futuro. 

Dessa maneira, explicitamos a importância de práticas educativas imbricadas no brincar que 

contribuam com o desenvolvimento integral das crianças, entendidas como sujeitos, desde os seus 

primeiros anos de vida. Assim, é imprescindível compreender que os fazeres pedagógicos devem 

expressar-se na disponibilização de tempos, espaços e objetos de qualidade para o brincar. 

Porém, de acordo com Friedmann (2013) no século XXI os espaços e oportunidades para as 

crianças criarem, imaginarem, se expressarem por meio de brincadeiras estão cada vez mais sendo 

controlados e tolhidos de sua rotina, tanto na escola como na família. 

Dentro desse contexto, o recreio, que costumeiramente é um dos momentos mais esperados 

pelas crianças dentro da rotina escolar, se constitui como local privilegiado onde o brincar livre 

ainda pode ser vivenciado diariamente. É no recreio que as crianças podem decidir com quem 
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conversar, onde, com quem e do que vão brincar, e ainda que sob as regras que estruturam e 

organizam esse tempo e espaço, é onde elas podem se expressar de maneira mais espontânea. A 

todo o momento as crianças são lembradas de que no tempo destinado para o recreio devam 

alimentar-se, beber água e ir ao banheiro, no entanto, preferem ocupar a maioria desse tempo com o 

brincar. 

De acordo com o Parecer 02/2003 da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) (BRASIL, 2003) se a escola computar o tempo destinado ao recreio 

em sua carga horária, terá que fazer um planejamento para o recreio de acordo com sua proposta 

pedagógica. 

No entanto, por ser o momento dentro da rotina escolar em que as crianças brincam 

livremente e por existir uma visão capitalista de que o brincar livre é oposto ao trabalho, o recreio 

nem sempre é contemplado no planejamento escolar. Cabe dizer ainda que a nomenclatura do 

recreio escolar na educação infantil, se não bem compreendida e problematizada, pode trazer 

valores e crenças já consolidas dos anos iniciais do ensino fundamental, a saber: o recreio é o 

espaço-tempo para a distração, para o gasto de energia e reposição dessas, a fim de evitar 

desorientações no trabalho pedagógico em sala. Ou seja, o recreio se põe como momento para 

descanso do corpo em benefício da mente, essa última a ser explorada e intensamente trabalhada em 

sala, já na educação infantil (seria uma forma preparatória para o ensino fundamental, adotando-se 

inclusive a nomenclatura dos sistemas escolares seguintes?). Isso significa que, na educação 

infantil, a nomenclatura recreio deve ser tomada como objeto de análise e problematização, com o 

intuito de compreender se esta inserção na rotina incluiu uma concepção de descanso do corpo e 

distração deste, para retorno às tarefas e árduo trabalho mental em sala. 

Diante do exposto anteriormente, questionamos: O que as crianças fazem nesse tempo-

espaço do recreio que ocorre na educação infantil? Decorrido dessas questões, o estudo objetivou 

identificar e refletir sobre os fazeres de crianças durante o recreio, na Educação Infantil. 

CAMINHO METODOLÓGICO 

De vertente qualitativa, o estudo de campo foi realizado por meio de inserção de observação 

participante realizada no recreio das turmas do Jardim II (crianças com idade média de cinco anos), 

em uma escola municipal de Educação Infantil de uma cidade do interior de São Paulo. Participam 

deste momento do recreio três turmas com vinte crianças cada uma, no entanto, foram sujeitos desse 

estudo quatro crianças que foram observadas diretamente, de modo a dar foco no estudo e garantir a 
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qualidade da coleta de campo. As meninas, sujeitos dessa pesquisa, pertencem a mesma sala e ora 

brincavam todas juntas, ora separadas e também com outras crianças. Ao final da coleta 

totalizaram-se cinco inserções de observação participante, realizadas uma vez por semana, de forma 

sequenciada.  

A escola é ampla e possuí nove salas de aula. Possui, também, refeitório, um amplo pátio 

com área coberta e descoberta e um parque que fica em um espaço com árvores, gramado e possui 

vários brinquedos e dois tanques de areia. A escola conta também com cozinha, sala para secretaria, 

sala de recursos, sala dos professores, sala de vídeo e banheiros adaptados para as crianças. As salas 

não estão sendo utilizadas em sua totalidade. No período da manhã são apenas cinco salas e no 

período da tarde oito.  

O pátio da escola, espaço onde as crianças vivenciaram o momento do recreio era composto 

por um espaço coberto e cheio de pilares coloridos e um espaço descoberto. O chão era pintado com 

amarelinhas, caracol de números, centopeia de vogais, figuras geométricas e jogo da velha. No local 

coberto havia alguns brinquedos de plástico disponíveis para as crianças brincarem durante o 

recreio – dois escorregadores e quatro cavalinhos, sendo que dois eram apenas para um lugar e os 

outros dois para três lugares.  

O recreio do período da tarde, onde foram realizadas as inserções, ocorre em três horários 

dividindo-se entre os níveis das turmas, sendo de trinta minutos para cada um dos níveis. No 

primeiro horário – 14:00h às 14:30h – eram as crianças de aproximadamente três anos de idade das 

duas turmas do Maternal II. Em seguida – 14:30h – às 15:00h – as crianças das três turmas do 

Jardim I que possuiam em média quatro anos de idade. Por último – 15:00h às 15:30h  as três 

turmas do Jardim II com crianças de, em média, cinco anos de idade.  

Na perspectiva de escutar e valorizar as vozes dos sujeitos de pesquisa e considerando a 

relevância das interações, do convívio e do diálogo para o desenvolvimento humano e para as 

aprendizagens, foi realizada observação participante das crianças, durante o recreio. De acordo com 

Ludke e André (2012) a observação participante é uma técnica de coleta de dados importante na 

pesquisa qualitativa, pois possibilita ao(à) pesquisador(a) um contato pessoal com a situação 

pesquisada, fazendo com que ele(a) experiencie diretamente essa situação e acompanhe as 

experiências dos sujeitos colaboradores(as) do estudo.  

A partir do que Silva, Barbosa e Kramer (2008) apontam, entendemos que, ao se inserir em 

um grupo de crianças e reconhecê-las como sujeitos e atores sociais, juntamente ao convívio, 

também foi fundamental o processo de escutar, de modo sensível e ativo, o que as crianças tinham 

para dizer por meio de suas diversas linguagens, em especial pela linguagem do brincar.  
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A partir das inserções foram feitos registros em diários de campo. Essa técnica se caracteriza 

por ser um relato escrito daquilo que o pesquisador viu, ouviu, experienciou e pensou no decorrer 

da pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 1994). A escolha por este instrumento decorreu do fato de que o 

diário de campo é um auxílio importante para a memória do pesquisador, pois aspectos cruciais da 

pesquisa podem ser revelados a partir deste instrumento, permitindo um olhar aprofundado para a 

análise da situação pesquisada (COSTA, 2002).  

A análise dos dados foi realizada qualitativamente à luz do referencial teórico escolhido. 

Foram respeitados todos os preceitos éticos no que se refere ao consentimento de participação, ao 

anonimato das participantes, por meio de nomes fictícios e à confidencialidade dos dados.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao nos inserirmos no recreio escolar da Educação Infantil identificamos a vivacidade das 

crianças, suas criatividades e o interesse por brincar. O brincar se apresentou como a ação mais 

intensa realizada pelas crianças no recreio. As crianças ficavam tão imersas em suas brincadeiras 

que acabavam se esquecendo, por exemplo, de alimentar-se e ir ao banheiro, como habitualmente se 

espera que aconteça no recreio. 

Winnicott (1975) pode explicar essa preferência ao afirmar que brincar é uma necessidade 

de vida na infância, ou seja, uma criança que esteja em seu desenvolvimento sadio, pleno, irá 

brincar, estranho seria se ela não brincasse. “A característica essencial do que desejo comunicar 

refere-se ao brincar como uma experiência, sempre uma experiência criativa, uma experiência na 

continuidade espaço-tempo, uma forma básica de viver” (WINNICOTT, 1975, p. 75). 

As três turmas do Jardim II saem ao som do sinal de intervalo para o recreio. Durante os 

dias de inserção, observou-se que duas turmas saem em fila acompanhadas pelas professoras em 

direção ao refeitório e a outra turma sai correndo até chegar ao local para alimentarem-se e em 

seguida sai a professora. As crianças que querem comer formam fila para pegar a merenda e comem 

rapidamente e aquelas que não comem nem ficam no refeitório, vão para o pátio. 

As professoras se revezam para tomar um café, comer algo, mas na maioria do tempo, todas 

estão junto com as crianças no local coberto. Elas não realizaram intervenções nas atividades das 

crianças, não fizeram nenhum direcionamento, ficaram apenas observando e resolveram algum 

conflito quando solicitadas. 
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As quatro meninas, sujeitos da pesquisa e denominadas Rafa, Bia, Isa e Dani procuraram 

brincar juntas ou em duplas. Em alguns dias, suas brincadeiras mudavam constantemente, já em 

outros se entregavam em uma mesma brincadeira até o sinal tocar para retorno em sala. 

Observo um grupo de quatro meninas que organizaram dois cavalinhos e 3 cadeiras de 

sala de aula que estavam no pátio de maneira que os cavalos junto com as paredes do 

pátio delimitavam um espaço e dentro desse espaço ficavam as cadeirinhas. Perguntei 

a elas do que estavam brincando e elas responderam “de casinha”.  Uma delas era a 

mãe e as outras as filhinhas. [...] As meninas da brincadeira de casinha apenas ficam 

sentadas nos cavalinhos e nas cadeiras. Desmancham a “casa” e montam em outro 

lugar (DIÁRIO DE CAMPO 1 – 03/10/18). 

Nesta cena lúdica, observamos que Rafa, Bia, Isa e Dani se apropriaram dos brinquedos e 

outros objetos disponíveis no pátio para estruturar a brincadeira de casinha. Mesmo tendo outra 

característica, elas utilizaram o cavalinho para formar as paredes da casa. Isso decorre do fato de 

que as crianças da primeira infância, como no caso desta pesquisa, interessam-se por utilizar os 

brinquedos a partir de sua imaginação e não de acordo com o que o brinquedo propõe, 

diferentemente das crianças maiores (BROUGÈRE, 2004). Neste sentido, mesmo que o brinquedo 

venha pronto, com várias funções, é o uso espontâneo da iniciativa da criança que prevalece 

(BROUGÈRE, 2004). Para este autor (2010) ao brincar a criança se apropria do brinquedo, o 

manipula e, ao fazê-lo, o transforma, dando-lhe novos significados. 

Até mesmo elementos da natureza foram levados para o universo da brincadeira. 

Rafa volta a desenhar com giz junto com as meninas. Durante o desenho elas 

encontram formigas no chão. Eu me aproximo e Rafa diz: “A gente está cuidando das 

formiguinhas” e sai. Quando volta está com folhas secas de árvore nas mãos. Isa que 

também está observando as formigas diz: “Estamos cuidando de animais menores”. 

Rafa me mostra uma formiga que subiu na folha. Outras duas meninas se juntam para 

brincar. As meninas começam a engatinhar pelo chão do pátio a procura de formigas. 

Ficam concentradas tentando fazer com que as formigas subam nas folhas. Isa pega 

uma formiga com a ponta dos dedos e fica analisando. Rafa vai mostrar a formiga que 

está na folha para a professora. Carrega a folha com bastante cuidado levando as mãos 

fechadas próxima ao peito. Elas ficam nessa brincadeira até a hora em que dá o sinal 

(DIÁRIO DE CAMPO 3 – 10/10/18). 

As formigas e folhas encontradas no chão do pátio serviram de suporte para a brincadeira 

neste dia de inserção. Inicialmente as quatro meninas estavam desenhando com giz no chão, mas ao 

se depararem com as formigas enxergaram uma outra possibilidade para brincar. 
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A brincadeira de “cuidar de animais menores” se revelou tão interessante que além das 

quatro meninas atraiu também a curiosidade de mais outras duas colegas de turma que se juntaram 

para brincar. As brincadeiras são um espaço privilegiado para que as crianças aprendam a se 

relacionar, se conheçam melhor e estreitem seus vínculos de amizade. 

De acordo com os autores Borba (2005) e Brougère (2010) a brincadeira é espaço para 

socialização, para aprendizagem da sociabilidade. No brincar juntas, as crianças aprendem a 

dominar a relação com o outro, exercitam a decisão e invenção. Porém, essa aprendizagem ocorre 

de acordo com o tempo de cada criança, por isso é aleatória e incerta (BROUGÈRE, 2010). 

O lúdico proporciona novas experiências de aprendizagem sobre a vida e a realidade, dessa 

maneira, Borba (2007, p. 41) explica: “Brincar com o outro, portanto, é uma experiência de cultura 

e complexo processo interativo e reflexivo que envolve a construção de habilidades, conhecimentos 

e valores sobre o mundo”. 

A partir dos elementos da natureza encontrados as meninas ficaram imersas em uma mesma 

brincadeira por longo tempo, até o termino do recreio. Neste sentido, para Kishimoto (2010) brincar 

é uma ação livre que surge por iniciativa da criança, seu interesse está no processo por isso não visa 

um produto final, relaxa, envolve, ensina regras e introduz a criança no mundo imaginário. 

Em outro dia de inserção observou-se a reprodução da cultura lúdica durante o brincar no 

recreio. 

Dani propõe uma brincadeira para Isa. “Vamos brincar de mortadela viva”? Isa diz: 

“Eu não sei essa brincadeira”. Dani: “Vem cá que eu te ensino”.  Dani explica para a 

Isa e as outras meninas e começam a brincar. A brincadeira consiste em uma pessoa 

ser a mortadela viva que tem que pegar as outras. Dani diz: “Eu sou a mortadela viva”. 

Isa e Bia dizem ao mesmo tempo “Eu sou a pessoa”. Isa, olhando para Dani, diz: 

“Você come a gente”. Bia e Isa ficam passando perto de Dani dizendo: “Oi 

mortaviva”. Ficam batendo em sua cabeça. Dani se levanta e sai correndo atrás delas. 

Um menino se aproxima e elas explicam a brincadeira. Ele começa a brincar. Agora 

Isa é a mortadela e sai correndo atrás das pessoas. Lara fica fazendo gestos com os 

dedos na bochecha dizendo “Isa, lero, lero, lero”. Isa a pega e diz “Você virou 

mortadela”. Pergunto para Dani onde ela aprendeu essa brincadeira e ela diz que foi 

com sua irmã (DIÁRIO DE CAMPO 5 – 18/10/18).  

Ao participarem de uma atividade lúdica, as crianças estarão vivenciando aspectos da 

cultura global, ou seja, da cultura produzida nas diversas esferas da sociedade. Essa vivência lhes 

dará suporte para construírem a cultura própria do jogo, aquela que se origina de experiências 
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lúdicas e que é denominada por Brougère (1998) de cultura lúdica. No entanto, essa criação não 

significa originalidade, pois as crianças irão partir de algo que elas já vivenciaram, observaram, isto 

é, de elementos culturais heterogêneos para construir sua cultura lúdica. Isso se revela na cena 

acima, quando Dani diz que aprendeu essa brincadeira com sua irmã. 

A brincadeira da “mortadela viva” nada mais é que uma variação do “pega-pega” que Dani 

acabou de compartilhar com seus amigos e fez com que a cultura lúdica se ampliasse. Para poderem 

brincar com outras crianças, ou mesmo sozinhas, as crianças terão que apreender as características 

do jogo que foram transmitidas, pela mãe ou outro membro da família e partilhá-las, ou seja, 

partilhar a cultura lúdica para poder jogar. E ao partilhar essa cultura lúdica, ao brincar em outros 

contextos, com outras pessoas, as crianças estarão enriquecendo o seu repertório lúdico e 

consequentemente sua cultura lúdica, na medida em que utilizam as experiências das brincadeiras 

que já conhecem para criar novas situações, regras e atividades lúdicas. Portanto, é brincando que a 

cultura lúdica é produzida e permanece viva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação revelou que o principal fazer das crianças no recreio foi brincar (sendo este 

livre), fazendo com que ele se tornasse o protagonista nesse momento da rotina na educação 

infantil. Ao longo das inserções, cavalinhos, pedaços de giz, formigas, folhas, contribuíram para 

constituir uma brincadeira entre as quatro meninas. 

Ao analisarmos os dados coletados verificamos quantas oportunidades de brincadeiras o 

espaço-tempo do recreio possibilitou para essas crianças. Desse modo, compreendemos que o 

recreio é fundamental para que as crianças vivenciem oportunidades de representar seus 

pensamentos de modo simbólico, imaginar, criar, tomar decisões, fazer escolhas, construir laços de 

amizade, reforçar os já existentes. A fim de criarem o contexto brincante, compartilham seus 

saberes, maneiras de brincar e explorar os objetos lúdicos, fazendo com que a cultura lúdica seja 

vivida, negociada e também produzida pelas crianças durante o recreio escolar. 

Tomando o recreio como um dos principais momentos para que as crianças possam 

vivenciar o brincar livre, consideramos, ser relevante que educadores(as), e aqui não nos referimos 

apenas aos(às) professores(as), mas aos(às) coordenadores e gestores, planejem e organizem o 

brincar das crianças durante o recreio disponibilizando objetos e brinquedos variados a fim de dar 

suporte para o brincar livre. Dessa maneira estarão valorizando o brincar e também o recreio, ou 

seja, tempos, espaços e experiências tão significativas para a formação humana das crianças. 
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Como explicado em nota, no município onde a investigação foi realizada as escolas de 

Educação Infantil possuem o recreio em sua rotina. No entanto, questionamos a presença do recreio, 

ou seja, deste tempo e espaço na rotina escolar da Educação Infantil, pois podemos compreender, 

assim como ocorre no Ensino Fundamental, que as crianças estiveram em suas salas, sentadas às 

mesas e têm o recreio como um descanso para o corpo, como se apenas naquele momento elas 

pudessem brincar e se movimentar, distrair, ter prazer e diversão para o retorno ao trabalho sério 

que ocorre em sala. Porém, sabemos que as práticas educativas nesta etapa devem trabalhar com os 

cinco campos de experiências trazidos pela Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) a 

partir dos eixos estruturantes: interação e brincadeira, a saber: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e 

movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

Portanto, mesmo não sendo o objetivo deste estudo, compreendermos ser importante deixar 

alguns questionamentos: Quais concepções estão embasando a presença do recreio na rotina dessas 

instituições de Educação Infantil? A presença do sinal escolar seria um delimitador do tempo de 

brincar e de estudar? O brincar livre estaria presente como eixo estruturante do cuidar e do educar 

nas práticas educativas na educação infantil ou somente restrito ao tempo e espaço do recreio? 

Como as crianças compreendem esse momento do recreio, na educação infantil? 

O estudo em questão anuncia, de forma urgente, a necessária aproximação para pesquisa 

desse espaço-tempo na educação infantil, ou seja, do recreio como momento instituído na rotina, de 

modo a compreender, problematizar e trazer contributos para pensar uma educação infantil em que 

o brincar livre não esteja posto em trinta minutos diários da rotina de crianças da primeira infância, 

estando ainda partilhado entre alimentação e atendimento de necessidades corporais. 
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Resumo 

O artigo origina-se de um estudo de conclusão de créditos em nível de pós-graduação realizado no 
recreio1 de uma instituição municipal de Educação Infantil. A partir da realidade dessa instituição, que 
tem o recreio instituído como parte da rotina da educação infantil, questionamos: O que as crianças 
fazem nesse tempo-espaço do recreio que ocorre na educação infantil?  Decorrente dessas questões, o 
estudo objetivou identificar e refletir sobre os fazeres de crianças durante o recreio, na Educação 
Infantil. De abordagem qualitativa, a pesquisa teve observação participante, com registros em diários de 
campo, das ações vivenciadas por quatro meninas de cinco anos de idade, durante o recreio. Realizou-
se a discussão na perspectiva qualitativa, à luz do referencial teórico. Dentre os resultados foi 
identificado o brincar livre como ação infantil predominante e a relevância do recreio para essas 
crianças, como tempo-espaço para imaginar, criar, fazer escolhas, tomar decisões, estreitar laços de 
amizade, compartilhar seus saberes e ampliar e fazer circular a cultura lúdica. Desse modo, destaca-se a 
necessária atenção pedagógica para as vivências no recreio, a fim de oportunizar enriquecimento das 
experiências das crianças para que vivenciem o brincar como elemento da cultura, direito, forma (e 
necessidade) de viver a vida na infância e oportunidade de aprendizagens. 

Palavras-chave: Recreio. Educação Infantil. Brincar. 

 
1 No município onde foi realizada a pesquisa o recreio escolar faz parte da rotina das escolas municipais de Educação 
Infantil, compondo assim a carga horária dessas instituições. Desse modo, iremos utilizar o termo recreio já que é uma 
característica do campo pesquisado. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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INTRODUÇÃO 

A escolha pelo tema Progettazione  vem ao encontro de algo que há algum tempo causa um 

certo 'desconforto formativo', em uma associação direta e de modo aligeirado no entendimento que 

se tem sobre projetos ou metodologia por meio de projetos, entendida e adotada nas experiências de 

educação infantil da esfera pública no município de Curitiba e, a abordagem atual no contexto da 

educação infantil italiana; assim tomada por muitos professores como conceitos similares e com 

estratégias em comum. Mostra-se necessário contextualizar para que seja possível distinguir ambos 

os conceitos ao mesmo tempo considerando seus contextos culturais e educacionais. 

Aprofundar os estudos sobre Progettazione na experiência italiana, apresenta-se como o 

objeto do presente pôster e, como objetivos elencam-se os seguintes pontos que tentaremos atender: 

compreender a atuação da criança e o papel do professor no longo processo de construção coletiva 

que revela-se por meio de progettazione.  

Não se pretende realizar comparações, tampouco demonstrar uma hierarquia entre Projetos 

de trabalho, conhecidos no contexto brasileiro e, Progettazione, na experiência italiana, ao mesmo 

passo em que se mostra necessário considerar a conjuntura de cada contexto como também 

possibilitar uma maior compreensão dessa abordagem e como ela se efetiva na educação infantil 

pesquisada, uma vez que essa metodologia de trabalho está carregada de um conteúdo cultural 

muito inspirador. 

O TRABALHO POR PROJETOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM REGGIO EMILIA -  O 

SIGNIFICADO DE  PROGETTAZIONE 

A palavra progettazione não apresenta uma tradução que dê conta da sua complexidade e 

equivalência de significado e, por isso, não faremos uso de uma tradução literal. Para compreender 

melhor a etimologia da palavra, o substantivo que deriva do verbo progettare (na variedade de 

significados utilizados na área da engenharia pode representar: inventar, planejar, projetar, 

elaborar), e que mesmo sendo ortograficamente parecidas, não denotam o mesmo significado, pois 

"representa, assim, uma abordagem mais global e flexível, na qual as hipóteses iniciais são 

elaboradas acerca do trabalho na seção [...] e estão sujeitas a modificações a alterações de curso do 

processo de andamento do trabalho" (RINALDI, 2017, p.12-13). 

No livro As cem linguagens da criança (EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 1999), 

considerado como uma das primeiras produções a publicizar a abordagem de Reggio Emilia, a 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 503 

palavra progettazione não se faz presente. Na obra, destaca-se a expressão "currículo emergente", 

porém optamos por manter a expressão italiana no sentido de preservar a concepção atual e sem a 

influência americana da obra supracitada. Entretanto, as concepções que fundamentam a maneira 

como a abordagem se efetiva até os dias atuais, seja sob a denominação de currículo emergente 

(1999) ou em progettazione (2017, 2018), revelam um papel de destaque à criança, uma concepção 

de educação, de serviço social e o papel da família que foi construída historicamente na pequena 

cidade italiana.  

Na educação infantil, essa nova maneira de compreender o planejamento ganha outros 

desenhos, pois revela mais do que uma mudança de definições, mas uma transformação na 

concepção de como pensar a educação na infância. Nesse aspecto, Fochi (2013, p. 80) reforça a 

necessidade de repensar principalmente as práticas já consolidadas:  

Trata-se de uma posição política a respeito do desejo de pensar uma educação para as 

crianças pequenas de uma forma distinta, sem adequações e reutilizações dos velhos e 

rígidos termos que a educação traz na sua história. Pensar nas palavras que nomeiam 

as práticas da Educação Infantil é tarefa fácil e não significa simplesmente mudar o 

nome, mas sobretudo, mudar conceitos. 

Quando se refere ao trabalho com projetos na Educação Infantil de Reggio Emilia ou 

progettazione, estamos nos referindo a uma forma de trabalho e de relações humanas nesse 

construto, que vão muito além do plano com previsão de começo, meio e fim, mas um processo de 

construção coletiva, colaborativa e essencialmente investigativa.  O que de acordo com Pagano 

(2018, p. 39) é definido como "um modo de viver a profissão de professor e de fazer a escola", 

demonstra estar muito além de uma atividade com um objetivo a ser alcançado - objetivo esse, 

elencado pelo professor - ao contrário, revela-se como um intenso trabalho de observação, revisão, 

retomada, investigação e reflexão. E isso se dá em muitas mãos, olhos, ouvidos e olfatos, pois 

envolve crianças e adultos em todos os seus sentidos e, reforça o afirmado por Pagano (2018, p. 36), 

quando refere-se a "dimensões que permeiam tanto o nosso modo de ensinar quanto o modo como 

as crianças aprendem". 

As crianças assumem o papel de protagonistas ativos durante o processo de investigação, 

rompendo com a tradicional 'vaidade pedagógica' do professor, como o adulto responsável pelo 

projeto, organizador das etapas e controlador  das atividades, mas como alguém que confia, porque 

acredita no potencial da criança, celebra porque acompanha cada etapa de trabalho e valoriza 

porque reconhece que o projeto construído coletivamente revela dentre muitas coisas, o "como" as 

crianças aprendem. E para que a vaidade ceda lugar para ao descobrir juntos, Pagano (2018, p. 37) 
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menciona sobre ter confiança nos pequenos, como um dos elementos essenciais para os 

profissionais que atuam na educação, pois elas são "sujeitos de pesquisa"  e apresentam potencial 

para realizar grandes e importantes descobertas. E, como elemento necessário ao profissional, 

destaca a coragem para acompanhá-las, provendo o suporte necessário, sem que ocupe o lugar da 

criança como protagonista. 

A postura do professor revela uma nova concepção de relação entre os sujeitos envolvidos 

no mesmo trabalho e com um nível de comprometimento que não os coloca em escala hierárquica e, 

nesse aspecto, acaba por refutar a maneira como entendemos o projeto usualmente entendido, como 

algo mensurável em tempo e produtos, onde o foco do trabalho é  'com' e não 'para' as crianças. 

Mas se ainda assim, nós educadores ficarmos com dúvidas sobre o combustível que alimenta 

o trabalho por projetos e julgarmos que nessa proposta possa haver o improviso ou situações 

oriundas do acaso, Malaguzzi (EDWARDS, GANDINI, FORMAN, 2016, p. 77) em uma crítica à 

escola da infância como preparatória para o ensino fundamental, argumenta que quem faz o 

currículo é a própria criança, ou seja, não se trata de improvisação, mas também não é caminho 

dado e sabido; nem por crianças, tampouco por adultos, porque para ele ao se trabalhar com 

crianças é não ter certeza de como as coisas irão acontecer, mas é também aprender com elas.  

A CRIANÇA E O PROFESSOR - SUJEITOS EM AÇÃO NO TRABALHO POR PROJETOS 

Ao denominar a criança e o professor como sujeitos em ação no trabalho por projetos, já se 

antecipa que o movimento e o trabalho colaborativo entre eles é uma das características na 

abordagem por projetos no contexto italiano, entretanto, trazê-los e analisá-los separadamente, 

também possibilita compreender com maior clareza como a ação desses protagonistas foi, a ainda 

continua sendo, construída em Reggio Emilia. 

PROGETTAZIONE E A ATUAÇÃO DAS CRIANÇAS 
O movimento em que o imprevisto chama mais atenção do que o previamente organizado; a 

surpresa passa ser  mais atraente do que o pensado em momentos anteriores, porque as mudanças 

também fazem parte do planejamento e, muitas vezes, precisamos fazer escolhas para que o 

trabalho não torne-se demasiadamente longo e cansativo é algo ainda novo para nós educadores. A 

proposta de trabalho progettazione, está justamente nos sujeitos que fazem as escolhas, o 

protagonismo também revela-se nas escolhas feitas pelas crianças, pois elas sabem e podem fazê-
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las. Mas também escolhas feitas pelos professores, escolhas que podem transformar o trabalho 

docente, pois considera as dúvidas, as incertezas e até os recuos, quando necessário. 

Fazer escolhas, reorganizar as ideias, reordenar propostas, assim como alterar rotas, faz 

parte dessa organização e, Fochi (2013, p. 81) corrobora que esse movimento seja uma constante no 

trabalho pedagógico, pois exige formular e reformular, analisar, observar, registrar e novamente 

formular, num movimento contínuo, quando enfatiza "a progettazione nutre perguntas ao trabalho 

do adulto, concentrando menos sobre onde as crianças chegaram e mais sobre o quê, como e por 

que fazem". Daí a necessidade de reorganizar e mudar rotas.  

Para que essa criança seja ativa, envolvida numa construção coletiva ela necessita contar 

com o apoio de um adulto de saiba se fazer presente, sem assumir o papel principal da cena, mas 

como o de um bom e experiente co-protagonista, que sabe a hora certa de entrar em cena, observar, 

apoiar e oferecer condições para contribuir com a construção do conhecimento de todos os 

envolvidos. Essa é a principal diferença na abordagem Reggiana:  a maneira como os adultos 

respeitam o potencial dessa criança.  

Rinaldi (2017, p. 223-224) de uma maneira singular descreve como essa criança é vista pelo 

enorme potencial de energia, pelo desejo de crescer, pela curiosidade, pelas expectativas que 

apresenta; porque conhece e sabe fazer coisas, que questiona e impressiona; porque é poderosa e 

está aberta para o mundo, que apresenta um desejo de saber e de viver; porque apresenta 

competência para se relacionar e interagir, por construir a si mesma, enquanto o mundo constrói, 

que elabora teorias e formula hipóteses; porque está aberta ao novo e ao diferente e porque tem mas 

também constrói os seus direitos, ou seja, nas próprias palavras de Rinaldi "exige que respeitemos a 

subjetividade do aprendiz" (Rinaldi, 2017, p. 224).   

PROGETTAZIONE E O PAPEL DO PROFESSOR NUM PROTAGONISMO 
COMPARTILHADO 

Na abordagem Reggio Emilia de Educação Infantil a imagem que se tem de criança é de um 

ser competente, um sujeito de direitos, conectada com o mundo, protagonista e detentora de uma 

potencialidade extraordinária. Mas, essa criança está em algum lugar e, na escola de educação 

infantil, está inserida num contexto de relações humanas, com outras crianças e adultos. Sendo 

assim, a postura desse adulto, em caso específico, o professor não pode seguir na contramão do 

protagonismo infantil. Necessariamente, pensamos que o profissional que atua nessas instituições 

deva adotar uma postura que sustente todo o movimento complexo de investigação, sem disputar 
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com a criança a autoria do trabalho, mas dando todo o suporte necessário para que as aprendizagens 

se efetivem com qualidade e, por isso vamos chamá-lo aqui de 'coprotagonista'.  

Optamos por essa definição no sentido de destacar o protagonismo da criança, ao mesmo 

tempo que a de ressaltar a atuação do  adulto no seu papel mais importante e desafiador: um 

professor capaz de alimentar e sustentar os interesses e as curiosidades da criança, que demonstre 

uma escuta sensível, que mantenha uma atitude projetual, no sentido de apoio às descobertas e 

pesquisas realizadas, mas que também desenvolva pesquisa junto com elas. O que torna fácil 

compreender nas palavras de Malaguzzi (EDWARDS, GANDINI, FORMAN, 2016, p. 76) 

"Aprender e reaprender junto das crianças é a nossa linha de trabalho." 

Além de investir na pesquisa, exige-se do professor um olhar sensível para as trocas entre 

seus colegas sobre os projetos desenvolvidos, percepções e reflexões a partir do observado e a 

necessidade de participar de oficinas, seminários e encontros com especialistas da área no intuito de 

realizar um trabalho de reconhecimento das condições do contexto vivido, além de fortalecer sua 

autonomia intelectual.  

Ao se falar do professor de Educação Infantil de Reggio Emilia, podemos perceber algumas 

especificidades, as quais (FRASER e GESTWISCKI apud EDWARDS, 2016, 154) descrevem 

claramente: professor como coconstrutor do conhecimento, criador do ambiente como terceiro 

educador, intercambista de entendimentos, apoiador da criança competente, documentarista e 

pesquisador, parceiro dos pais, ouvinte, provocador e negociador de significado. 

Quando iniciamos essa seção, decidimos denominar o papel do professor como 

'coprotagonista', não no sentido de desmerecer o papel docente e, por reconhecer a importância de 

seu papel num contexto do protagonismo da criança, participando ativamente ou de maneira 

silenciosa, mas não despretensiosa, quando um perspicaz observador.  

Diante dessa descrição sobre os papéis do professor enquanto um 'coprotagonista' em cena, a 

relação deste com progettazione está como "aqueles que tem o fio, que constroem e constituem os 

entrelaçamentos e as conexões, a rede de relacionamentos, para transformá-los em experiências 

significantes de interação e comunicação." (RINALDI, 2017, p.106) o que em outras palavras, 

significa aquele que acompanha, retoma quando necessário, ainda que seja necessário recomeçar, 

reaprender e tomar outros caminhos. ressaltando a importância desse profissional competente, 

pesquisador e sensível às descobertas da infância. 
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CONCLUSÕES 

No livro As cem linguagens da criança, Rinaldi (1999, p. 114) apresentou como um dos 

pontos fundamentais da experiência reggiana, a imagem de criança, que é considerada rica, forte e 

poderosa. É sobre essa imagem de criança, que também é competente, que a educação infantil desse 

pedaço da Itália tem sido fonte inspiradora para muitos pesquisadores e educadores na atualidade. A 

competência mencionada exige do contexto ao entorno da criança uma organização e qualidade no 

que é oferecido, desde a organização dos espaços, materiais, equipamentos e, principalmente, do 

papel e da postura dos adultos que interagem com ela.  

A maneira defendida em Reggio Emilia para organizar esse percurso de investigação entre 

crianças e entre elas e os adultos é Progettazione e, foi o objeto da presente pesquisa.  Ao 

retomar o objetivo da pesquisa, procurou-se compreender como a organização do trabalho por 

projetos se efetiva e quais as concepções que a embasam, deixando algumas marcas importantes 

que necessitam ser destacadas ao finalizar esse pôster considerando as descobertas realizadas: 

progettazione está para e com a criança e não como o plano está para o professor. Considera o 

imprevisto e o que desperta mais interesse pelas crianças e não tem seu encerramento determinado 

no calendário. É mais do que uma estratégia definida no trabalho docente, é uma postura política e 

pedagógica do professor diante de uma criança que desenvolve conhecimento desde sempre. 

Os sujeitos que atuam de maneira colaborativa, preocupa-se mais com a qualidade do 

percurso da pesquisa do que com a quantidade de informações pesquisadas. Gera muito mais 

perguntas e desafios do que alternativas de certo ou errado, pois considera as hipóteses e os erros 

como elementos comuns de um processo de investigação, ainda que às vezes seja necessário 

regressar e retomar os objetivos, não por que o caminho esteja errado, mas porque qualquer 

caminho descortina novas possibilidades.  Progettazione tem definição complexa e muito ampla e, 

por isso, não deve ser confundida com projetação, é o caminho que se faz no caminhar.  
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Resumo 

Esse pôster apresentou como objeto de estudo a concepção de Progettazione na Educação Infantil de 
Reggio Emilia. O que em um primeiro momento pode deixar a ideia de que apresenta o mesmo 
significado de projetos ou projetação, em uma tradução literal da palavra, mas que no decorrer da 
pesquisa foi possível perceber o quão amplo e complexo é o significado que norteou todo o processo 
de investigação. Dessa forma, apresentam-se como objetivos do presente pôster conhecer na 
abordagem de Educação Infantil a qual tem inspirado muitos profissionais da área, pela maneira 
diferente como vê, escuta, interage e coloca-se em ação pela, para e com as crianças. O segundo ponto 
norteador: no trabalho por projetos denominada progettazione, compreender a atuação da criança e o 
papel do professor nesse longo processo de construção coletiva. Como suporte a essa pesquisa, com 
caráter de análise teórica, fez-se uso de um aporte bibliográfico nas contribuições de Andrea Pagano, 
Carla Rinaldi, Paulo Sergio Fochi, Carolyn Edwards, Lella Gandini e George Forman. Os resultados 
obtidos dessa pesquisa, permitiram compreender que definitivamente a nossa concepção de projetos é 
muito diferente da construída pelos professores e pedagogistas de Reggio Emilia, porque  considera 
uma imagem de criança que ainda não conseguimos reconhecer e valorizar, define a postura do 
professor de uma maneira muito singular e apresenta um construto histórico sobre a educação da 
criança na educação infantil do qual podemos nos inspirar, mas não copiar, porque é preciso a priori 
respeitar essa construção e os sujeitos que dela fazem parte. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Progettazione. Criança. Professor. 
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Resumo 

O painel assume como escopo a análise sobre juventudes, Educação Básica e escola, problematizando a 
emergência de políticas e programas destinados a produção de sujeitos-jovens contemporâneos 
mediante a interlocução de pesquisas desenvolvidas entre três diferentes instituições. A primeira 
pesquisa dialoga com autores do campo do Ensino Médio e das juventudes como Pais (1990, 2003), 
Dayrell (2007), abordando algumas reflexões acerca do Ensino Médio com foco na flexibilização 
curricular, especificamente na organização dos diferentes itinerários formativos e suas possibilidades de 
diálogo com as juventudes contemporâneas. Nesta direção, a segunda pesquisa analisa a tríade 
juventudes, educação e trabalho, compreendendo-a como uma relação que produz modos de pensar e 
conduzir diferentes trajetos e projetos na formação de jovens, conforme permite inferir Pais (2003), 
Feixa (2004), Dayrell (2007), Saviani (2007), Frigotto, Ciavatta, Ramos (2005). Nesta perspectiva, o 
estudo problematiza principais mudanças que impulsionaram as últimas reformas do ensino médio e 
técnico, em especial, com a introdução do Ensino Médio Integrado, fundamentado na concepção do 
trabalho como princípio educativo, conforme implementado nos Institutos Federais. Na sequência, é 
analisada a Educação Integral com jornada ampliada, tendo como objeto de análise discursos 
produzidos nas escolas sobre Educação e Tempo Integral proferidos por gestores e docentes de duas 
cidades da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Para as análises empreendidas, foi realizado o 
diálogo com autores como Moll (2012), Rose (2011), Agamben (2006). Metodologicamente as 
pesquisas se ancoram em estudos qualitativos, utilizando-se de estratégias como questionários, 
entrevistas e revisão bibliográfica. O que assume relevância e ponto de articulação entre todas as 
pesquisas é a discussão de como políticas e programas efetivados na Educação Básica produzem 
histórica e socialmente formas de vivenciar a educação assumindo subjetividades específicas 
atravessadas pelas categorias juventudes, tempo e espaço, educação e trabalho.  

Palavras-chave: Juventudes; Ensino Médio; Ensino Médio Integrado; Educação Integral. 

ENSINO MÉDIO, OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS E AS JUVENTUDES 

CONTEMPORÂNEAS: DIÁLOGOS POSSÍVEIS? 

Rita Cristine Basso Soares Severo – UERGS 

INTRODUÇÃO 

Pressupõem-se que as reformas curriculares no Brasil e em outros países deveriam partir de 

mudanças construídas no diálogo com a sociedade, incluindo gestores, especialistas, professores e, 

fundamentalmente, os jovens estudantes. A lei 13.415/2017 que teve origem da medida provisória 

(MP) 746/2016 não se alimentou do debate educacional, ao contrário, foi parcial em seus 

diagnósticos e perspectivas silenciando e negando mobilizações de estudante e professores para 

uma discussão mais profunda. A atual reforma do Ensino Médio expressa na lei 13.415 de 16 de 

fevereiro de 2017 instituiu mudanças na Lei de diretrizes e bases de 1996 (LDB, 9394/96). 

A tônica que conduziu a construção da legislação foi a ideia de que os problemas 

relacionados ao Ensino Médio público brasileiro foram causados pelo modo como currículo estava 

estruturado. Tal visão reduz o próprio conceito de currículo entendido apenas como matriz 
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curricular, ignorando outras categorias de análises relevantes para pensar acerca dos problemas do 

Ensino Médio, entre eles o descompasso entre expectativas traduzidas na reforma e a falta de 

diálogo com os jovens que habitam os espaços e tempos do Ensino Médio contemporâneo. 

A Lei 13.415/17 de modo geral apresenta duas grandes propositivas: a flexibilização do 

currículo do Ensino Médio e a implementação de escolas em tempo integral. Para a extensão desse 

texto pretendo abordar algumas reflexões acerca da flexibilização curricular, especificamente na 

organização dos diferentes Itinerários formativos e suas possibilidades de diálogo com as 

juventudes contemporâneas.  

Assim, faço referência ao artigo 35 da lei 13.415/17 em seu §7que aponta: 

§ 7º Os currículos do Ensino Médio deverão considerar a formação integral do aluno, 

de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e 

para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e sócio emocionais. (BRASIL, 

2017, art.35§7) 

Tomando como referência o proposto no artigo 35 da legislação, é possível questionar: 

como pensar a formação integral dos alunos com um currículo que fragmenta os conhecimentos? 

Como pensar a construção dos projetos de vidas dos jovens alunos frente a imensa diversidade de 

juventudes presentes no espaço da escola contemporânea? Quais são os projetos de vida dos jovens 

alunos que frequentam as escolas públicas de Ensino Médio no Brasil? Como a escola tem 

dialogado com seus jovens alunos? De que modo esses jovens foram ouvidos para pensar os 

itinerários formativos propostos na legislação? 

O artigo 36 da lei 13415/17 propõe que: 

O currículo do Ensino Médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e 

por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de 

diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 

I - linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 

V - formação técnica e profissional. (BRASIL, 2017, art. 36) 

Foram estabelecidos pela legislação cinco itinerários formativos para o Ensino Médio e a 

possibilidade de diferentes arranjos curriculares se dará conforme a relevância para o contexto local 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36iii..
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e a possibilidade dos sistemas de ensino (Brasil, 2017, art. 36, caput). É também possível ao sistema 

de ensino compor itinerário formativo integrado (Brasil, 2017, art. 36, § 3º) e ao aluno concluinte 

do Ensino Médio cursar mais um itinerário, caso haja vaga (Brasil, 2017, art. 36, § 5º) 

A estrutura apresentada na lei teve como fundamentação duas premissas: uma a diminuição 

do número de disciplinas que serão cursadas pelos alunos e outra a de tornar mais atrativo o ensino 

com a possibilidade de escolha do itinerário formativo, pressupondo com isso que tais escolhas 

poderiam diminuir as evasões e reprovações nessa modalidade de ensino. O que, mais uma vez 

indica um olhar parcial sobre as problemáticas das evasões e reprovações em escolas públicas 

historicamente estiveram associadas a fatores sociais, econômicos e culturais.  

Crianças e jovens muitas vezes oriundos de periferias não conseguem se adequar a cultura 

escolar e se veem obrigados a adaptar-se a um projeto cultural que não leva em consideração as 

suas constituições étnico-raciais e sociais. A complexidade dos modos de existência das identidades 

juvenis brasileiras muitas vezes implica a saída precoce da escola para contribuir na renda da 

família através de um trabalho precarizado e mal remunerado. 

A Perspectiva da Base Nacional Comum (BNCC) e da legislação 13 13415/17 é marcada 

pela ideia de que os conhecimentos estabelecidos sob forma de competências e habilidades sejam 

adquiridos por todos os estudantes, marcados por uma base comum. Os arranjos curriculares 

incluem a parte comum a todos os estudantes, bem como os itinerários formativos tendo em vista 

sua “relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino” (art. 36 caput).  

A Lei não é objetiva quanto ao número de itinerários formativos que cada ente federativo 

pode incluir. Porém é possível entender que não será obrigatório o a oferecimento dos cinco 

itinerários, mas deverá incluir pelo menos um deles. Em outros termos, as redes públicas estaduais 

deverão fazer escolhas entre os itinerários a oferecer. O modo como está proposto o texto legal se 

contrapõe a tão propagandeada possibilidade de livre escolha dos estudantes. Assim, no máximo, 

farão escolhas apenas entre os itinerários formativos estipulados pelo sistema público de ensino do 

referido ente federativo.  

No atual contexto social, econômico e político do país, na maioria dos estados brasileiros é 

possível que seja limitada a referida flexibilização dos itinerários formativos, na medida em que, de 

acordo com o espírito da Lei, os Conselhos Estaduais de Educação e as secretarias estaduais de 

educação ofereçam  prioritariamente, ou em maior número, itinerários formativos mais afinados 

com a perspectiva dos interesses econômicos, quais sejam, os referentes às áreas das Ciências 

Naturais, Matemática e Linguagens e Educação Profissional, alinhando-se com a expectativa do 
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mercado de trabalho e por consequência precarizando a formação integral desses jovens estudantes 

e reduzindo suas futuras decisões e escolhas, inserindo-os de forma precoce no mundo trabalho. 

JUVENTUDES NO ESPAÇO ESCOLAR 

[ . . . ] Nessa terra de gigantes 

Eu sei, já ouvimos tudo isso antes 

A juventude é uma banda 

Numa propaganda de refrigerantes 

As revistas, as revoltas, as conquistas 

Da juventude são heranças 

São motivos pras mudanças de atitude 

Os discos, as danças, os riscos 

Da juventude 

A cara limpa, a roupa suja 

Esperando que o tempo mude 

Nessa terra de gigantes 

Tudo isso já foi dito antes 

A juventude é uma banda 

Numa propaganda de refrigerantes 

(Música: Terra de gigantes. Engenheiros do Hawaii, 1987) 

Apresento este excerto de música, que fez parte de meu repertório juvenil e, há alguns anos 

tem mexido comigo devido as minhas imersões nas pesquisas com juventudes e com a docência, 

assim, tomei a liberdade de transformar a afirmação do autor da letra da música em uma 

interrogação, será a juventude apenas uma banda numa propaganda de refrigerante?   

Os jovens foram e são representados de várias maneiras em propagandas de refrigerantes, 

nas revistas, nas novelas, nos filmes, nas capas de cadernos, agendas, outdoors, enfim, muitos são 

os espaços que podemos visualizar sujeitos jovens.  Quais modelos de juventudes aparecem nesses 

espaços? Como essas representações de juventudes foram historicamente constituídas? Que 

modelos são destacados? E quais modelos são silenciados ou invisibilizados? Quem tem o poder de 

narrar as juventudes? A mídia? A escola? Como a escola vem historicamente narrando os jovens 

que habitam seus espaços?  

Professores e professoras imersos nos cenários da sala de aula e da docência no Ensino 

Médio se veem diante de inúmeros jovens, que, trazem consigo suas histórias individuais e 

coletivas, marcados por variadas origens sociais e de classe, por seus diferentes pertencimentos 

étnico-raciais, culturais, geracionais. Nas cenas destes encontros e desencontros, na convivência 
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intra e inter-geracional, à docência vai se criando e recriando, constituindo-se nas tramas destas 

relações.  

Mas como lidar no espaço da sala de aula com uma juventude tão plural? Tomando como 

suporte teórico autores como Reguillo (2007), Pais (1990, 2003), Dayrell (2007), Margulis e Urresti 

(2000), Peralva (2007) tais estudos têm mostrado que uma das possibilidades de dialogar com as 

juventudes presentes nos espaços e tempos escolares contemporâneos é entendê-las a partir de sua 

diversidade e em seus modos de ser e estar nos espaços sociais e culturais.  

Para tanto temos que compreender que a juventude, é mais “ que uma banda numa 

propaganda de refrigerante”, a juventude apresentada nas propagandas de refrigerantes, entre outros 

espaços midiáticos, denota um dos modelos de juventude que circulam em nossa cultura, trata-se de 

uma juventude branca, classe média e com poder de consumo. Peralva (2007), considera que a 

juventude é ao mesmo tempo uma condição social e um tipo de representação. Portanto, cada 

sociedade, em cada tempo histórico, representa a juventude de uma forma diferente. 

Na sociedade brasileira outros jovens coabitam os espaços e tempo de nossa sociedade são 

jovens negros e negras, jovens de periferia, jovens indígenas e quilombolas que têm seus modos de 

viver. Assim, na perspectiva dos estudos de Margulis e Urresti (2000) a juventude não pode ser 

vista de forma homogênea, pois há vários fatores que interferem na forma de viver a juventude, 

como classe, gênero, geração idade. Dessa forma, é importante pensar que as possibilidades de 

viver a juventude não são as mesmas para todos os jovens.  

A cultura contemporânea está marcada na perspectiva de Bauman (2011) pela fragmentação, 

pela instantaneidade, pela imprevisibilidade, que muitas vezes se choca com os controles rígidos da 

escola. Poderíamos entender as evasões, as repetências, as não aprendizagens, o desinteresse como 

expressão dessa desarticulação entre tempos tão diferentes? De que modo as juventudes 

contemporâneas lidam com os tempos escolares? É possível encontrar uma sincronia entre os 

tempos escolares e tempo dos jovens-alunos? Quais sentidos as juventudes contemporâneas 

atribuem à escola? Como a escola dialoga com as juventudes contemporâneas? De que modo 

nossos alunos poderão escolher seus itinerários formativos? 

PERCURSOS METODOLÓGICOS  

Para alcançar os fins pretendidos pela pesquisa e tendo como base as reflexões teóricas 

apontadas, esta pesquisa não teve foco no levantamento de dados quantitativos, assim foi de 
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natureza qualitativa, na perspectiva etnográfica. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública 

do Ensino Médio do município de São Luiz Gonzaga. Ao total fizeram parte do estudo 42 alunos. 

Para este texto apresento alguns recortes de falas que foram gravadas ao longo das rodas de 

conversa. Tais falas foram devidamente autorizadas com termos de consentimento livre e 

esclarecido ou por autorização escrita dos pais dos estudantes menores de idade. 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados desta pesquisa foram as observações, rodas 

de conversas e as entrevistas semiestruturadas. 

RODAS DE CONVERSA 

As rodas de conversa, se configuram na pesquisa etnográfica um momento singular onde os 

sujeitos compartilhar suas histórias de vida, expor opiniões, entre outras tantas opções que uma 

conversa pode trazer sobre a temática pesquisada. Moura e Lima (2014, p. 100) afirmam que as 

rodas de conversa são de grande valia, quando utilizada como instrumento de pesquisa:  

[..]as rodas de conversa, quando utilizadas como instrumento de pesquisa, uma 

conversa em um ambiente propício para o diálogo, em que todos possam se sentir à 

vontade para partilhar e escutar, de modo que o falado, o conversado seja relevante 

para o grupo e suscite, inclusive, a atenção na escuta. Nas rodas de conversa, o diálogo 

é um momento singular de partilha, porque pressupõe um exercício de escuta e de 

fala, em que se agregam vários interlocutores, e os momentos de escuta são mais 

numerosos do que os de fala. As colocações de cada participante são construídas por 

meio da interação com o outro, seja para complementar, discordar, seja para concordar 

com a fala imediatamente anterior. Conversar, nessa acepção, significa compreender 

com mais profundidade, refletir mais e ponderar, no sentido de compartilhar, como 

assim partilha. (MOURA E LIMA 2014, p. 100). 

Nessa direção os autores Moura e Lima (2014) informam que as rodas de conversa podem se 

configurar em uma metodologia pois demanda a participação coletiva de debate acerca de 

determinada temática em que é possível dialogar com os sujeitos, que se expressam e escutam seus 

pares e a si mesmos por meio do exercício reflexivo. Um dos seus objetivos é de socializar saberes 

e implementar a troca de experiências, de conversas, de divulgação e de conhecimentos entre os 

envolvidos, na perspectiva de construir e reconstruir novos conhecimentos sobre a temática 

proposta. (MOURA E LIMA 2014, p. 101). Assim, as rodas de conversas são de extrema 
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importância, uma vez que com diálogo é possível ensinar e aprender, fazendo com que os 

conhecimentos se ampliem e se produzam. 

Ao total, no ano de 2019, realizei 8 rodas de conversa com duração de duas horas 

aproximadamente. Na primeira roda participaram estudantes dos três anos do Ensino Médio, 

totalizando 42, alguns estudantes desistiram da participação nas rodas e permaneceram nas rodas 

posteriores 12 estudantes, sendo 8 meninas e 4 meninos. Com os outros participantes realizei 

entrevistas e conversas informais durante os percursos das observações. 

ANÁLISE DOS DADOS 

Entender a multiplicidade de modos de ser jovem no contexto contemporâneo implica em 

pensar e propor uma mudança paradigmática para escola e nesse contexto para o Ensino Médio. 

Apresento a seguir, algumas falas de jovens estudantes sobre os sentidos que eles atribuíam a escola 

e quais suas expectativas em relação ao mundo do trabalho. 

OS SENTIDOS DA ESCOLA E O DIÁLOGO COM OS JOVENS ESTUDANTES: REFLEXÕES 

SOBRE A ESCOLA E AS EXPECTATIVAS DE FUTURO 

É próprio ao jovem ansiar por oportunidades, formular projetos de vida, deixar-se 

fascinar pela liberdade, sonhar com experiências de realização no trabalho, nas 

amizades, na sociedade. (SILVA; NETO, p.2). 

As rodas de conversa giraram em torno das temáticas sobre os sentidos da escola e sobre as 

expectativas dos estudantes em relação a projetos futuros.  A desigualdade social e as diversas 

transformações no mercado de trabalho repercutem na vida e na formação dos jovens. Para os 

jovens estudantes deste estudo, o trabalho carrega consigo o compromisso, a possibilidade de 

emancipação da família e autonomia na vida futura. Os jovens entrevistados nos dizem, de 

diferentes formas, o mesmo: trabalhar naquilo que gosta, ser responsável e reconhecido, ter o 

devido valor pela profissão exercida. Como podemos ver nas falas dos sujeitos:  

A escola é uma fonte de ampliar conhecimento e se preparar para o futuro (Cezar 

Augusto, 17 anos) espaço onde adquirimos conhecimentos e preparo para o ENEM e 

concursos (Andressa, 17 anos). 

Eu estou no colégio para um ter um trabalho no futuro e poder alcançar algum 

objetivo, poder ajudar a família no que for preciso (Robson, 16 anos) 
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O sentido da escola pra mim é uma base pro meu futuro, adquirir conhecimentos, 

armazenar todas as fontes para que eu possa usar no futuro no meu trabalho (Pedro 

Henrique, 16 anos) 

Ter uma experiência boa, ser bom no que eu puder fazer e alcançar minhas metas 

(Robson, 16 anos) 

Eu vou procurar, como eu disse, estudar bastante e adquirir bastante conhecimento 

porque o mercado de trabalho está bem complicado (Pedro Henrique, 16 anos) 

Foi presente e frequente na fala dos sujeitos a busca pela liberdade e autonomia como 

suporte para a vida adulta. Desse modo, a escola é vista como a base de conhecimentos e o suporte 

para o ingresso no mundo do trabalho. Assim, o sujeito escolarizado é obrigado a responder a um 

projeto cultural que tem formas próprias de aculturação. E o que fará a escola com aqueles que não 

conseguem alinhar seus tempos de vida com o rigoroso tempo escolar proposto pela lei 

13.495/2017? Quais serão os caminhos para aqueles que não têm seus projetos futuros 

contemplados nos itinerários formativos apresentados pelas Secretarias de Educação?  

A perspectiva de formação para a cidadania e para o mundo do trabalho não se constitui 

numa novidade, já que fazem parte do conjunto das finalidades do Ensino Médio que constam do 

artigo 35 da LDB 9.394/1996. Torna-se, assim, necessário discutir, com mais profundidade, em que 

consiste, do ponto de vista da reforma, a atenção a tais finalidades, na medida em que podem existir 

concepções com fundamentos teóricos, políticos e sociais diversos e mesmo antagônicos a respeito 

do que entender por potencial dos jovens e sua plena realização, desenvolvimento sustentável, 

preparo para o mundo do trabalho e cidadania. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na intenção de finalizar este texto, mas não a discussão é de suma importância dar ênfase 

que a “A juventude constitui um momento determinado, mas não se reduz a uma passagem; ela 

assume uma importância em si mesma.” (DAYRELL, 2007, p. 158). Portanto, nem todos os 

sujeitos que têm a mesma faixa etária viverão suas experiências de igual forma, pois isso dependerá 

dos contextos em que os jovens estão inseridos, bem como dos marcadores sociais como classe, 

gênero, raça, religião, região, possibilitando então, múltiplas formas de ser jovem. Para Dayrell 

(2007), não existe apenas uma forma de ser jovem, mas múltiplas formas de viver a juventude, pois, 

“os jovens constroem determinados modos de ser jovem que apresentam especificidades [...]. É 
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nesse sentido que enfatizamos a noção de juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade de 

modos de ser jovem existentes” (DAYRELL, 2007, p. 158). 

No mesmo sentido Dayrell (2001) considera que muitos professores veem os jovens apenas 

como alunos, devendo a escola possuir o mesmo currículo para atender a todos da mesma forma, 

com a mesma organização do trabalho escolar. Dessa forma, a escola é vista como uma instituição 

universal que tem o dever de garantir que todos os sujeitos tenham acesso ao conhecimento. “À 

homogeneização dos sujeitos como alunos corresponde à homogeneização da instituição escolar, 

compreendida como universal. ” (DAYRELL, 2001, p. 139) entretanto, essa homogeneização dos 

jovens como alunos, gera um tratamento uniforme da escola para com os mesmos, e acaba 

reforçando as desigualdades e as injustiças das origens sociais dos alunos. Dayrell (2001) ressalta a 

importância de compreender os jovens como sujeitos socioculturais, essa [...] perspectiva implica 

em superar a visão homogeneizante e estereotipada da noção de aluno, dando-lhe um outro 

significado. Trata-se de compreendê-lo na sua diferença, enquanto indivíduo que possui uma 

historicidade, com visões de mundo, escalas de valores, sentimentos, emoções, desejos, projetos, 

com lógicas de comportamentos e hábitos que lhe são próprios. (DAYRELL, 2001, p.140) 

Na mesma direção, Martins e Carrano (2011), apontam que a escola utiliza de mecanismos 

de silenciamento que promovem a invisibilidade de práticas que não se encaixam no cotidiano 

escolar, entre elas, as práticas das culturas juvenis, sendo que os jovens são homogeneizados na 

condição de estudantes para corresponder aos padrões da escola, sem levar em conta, outros 

aspectos de suas identidades. É possível que com todas as ressalvas da lei 13415/2017 ela possa 

através dos itinerários formativos quebrar a lógica da homogeneização? 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo abordar algumas reflexões acerca do Ensino Médio com foco na 
flexibilização curricular, proposta pela legislação nº 13.415/2017 que de modo geral apresenta duas 
grandes propositivas: a flexibilização do currículo do Ensino Médio e a implementação de escolas em 
tempo integral. Para a extensão desse texto pretendo abordar algumas reflexões acerca da flexibilização 
curricular, especificamente na organização dos diferentes Itinerários formativos especificamente na 
organização dos diferentes Itinerários formativos e suas possibilidades de diálogo com as juventudes 
contemporâneas.  O estudo está situado no campo dos Estudos Culturais e dos Estudos sobre 
Juventudes. O percurso metodológico ancorou-se na pesquisa qualitativa, com delineamento 
etnográfico. Buscamos suporte teórico em autores como Reguillo (2007), Pais (1990,2003), Dayrell 
(2007), Margulis e Urresti (2000), que trazem a juventude como uma categoria socialmente construídas 
imbricadas nas relações sociais de gênero, etnia, entre outros. Para coleta de dados foi utilizada rodas de 
conversa e entrevistas com estudantes do Ensino Médio de uma escola estadual, no Município de São 
Luiz Gonzaga. A partir das considerações analíticas deste estudo, inferiu-se que para que a reforma no 
Ensino Médio se concretize de forma a atingir as expectativas dos jovens alunos é necessário dialogar 
com as juventudes presentes nos espaços e tempos escolares contemporâneos e entendê-las  a partir de 
sua diversidade em seus modos de ser e estar nos espaços sociais e culturais pois, o cenário da sala de 
aula de Ensino Médio é marcado por uma trama de relações entre docentes e sujeitos jovens que 
trazem  consigo histórias individuais e coletivas, uma juventude caracterizada pela sua pluralidade 
social, cultural, étnica e econômica, em um confronto de interesses, encontros  e desencontros, ambos 
criam e recriam momentos de aprendizagem, de convivência. 

Palavras-chave: Estudos Culturais; Juventudes; Reforma do Ensino Médio. 
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JUVENTUDES, EDUCAÇÃO E TRABALHO: NOTAS INTRODUTÓRIAS 

O presente artigo decorre de pesquisas de doutorado e pós doutorado, articulando-se a 

discussões desenvolvidas no grupo de estudos sobre juventudes e educação, cujos estudos 

sustentam a compreensão da juventude como uma categorização de sujeito constituída a partir de 

determinadas contingências históricas, econômicas, sociais e culturais, vindo a diferir-se de jovens, 

uma categoria empírica presente em todas as formações sociais. Isso não significa que a juventude 

nunca houvesse existido, havia certas noções de juventude voltadas aos ciclos vitais, às fases da 

vida, relacionadas aos contextos sociais de cada época (PAIS, 2003). A noção de juventude assumiu 

consistência social quando passou a se verificar um prolongamento entre a infância e a vida adulta. 

Dessa maneira, tornando-se alvo de preocupações entre educadores e reformistas nos séculos 

passados por começarem a relacioná-la a problemas sociais, referindo-se muitas vezes à forma 

como esses jovens se relacionam aos parâmetros ensejados pelo mundo adulto.  
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A juventude passou a ser reconhecida como condição social no final do século XIX, com a 

expansão industrial e o processo de urbanização. Assumiu visibilidade, sobremaneira a partir do 

pós-guerra, com a universalização dos direitos humanos, que propiciou a legitimação dos direitos 

dos jovens, tornando-os sujeitos de direito. Tratou-se de um período marcado pelo crescimento 

populacional e a necessidade de restabelecer o equilíbrio entre emprego e produção, propiciando 

um período de espera para o ingresso ao mundo do trabalho por meio de instituições educativas. 

Assim, houve a ampliação da permanência dos jovens em instituições escolares que, pela primeira 

vez, se converteram num centro da vida social. Concomitantemente, houve a difusão dos meios de 

comunicação e o advento da indústria cultural, que passaram a interpelá-los como sujeitos de 

consumo (FEIXA, 2004; CANEVACCI, 2005).  

Nesta discussão, é fundamental reconhecermos que os jovens não vivem de igual maneira 

este tempo de espera, esta moratória em relação às obrigações do mundo adulto. Assim, ao 

situarmos o lugar social em que se constroem limites e possibilidades de se vivenciar a condição 

juvenil, precisamos levar em consideração um grande desafio cotidiano que perpassa a trajetória de 

muitos jovens no Brasil: a garantia da própria sobrevivência.  A este respeito, Dayrell (2007) 

considera que a juventude brasileira não pode ser caracterizada pela moratória em relação ao 

trabalho, tendo em vista que para uma grande parcela dos jovens a condição juvenil somente se 

apresenta porque trabalham, assim permitindo condições mínimas para o lazer, namoro e consumo.  

Isso não necessariamente resulta no abandono escolar, mas remete a diferentes relações e 

sentidos atribuídos entre trabalho e estudo. O que, para os jovens, pode remeter a projetos que se 

superpõe ou apresentam variadas ênfases (DAYRELL, 2007) e, de forma relacionada, para cada 

sociedade, o modo como define a relação entre educação e trabalho para seus jovens.  

EDUCAÇÃO E TRABALHO: SITUANDO O DEBATE 

Ao tratarmos sobre a relação entre educação e trabalho, partimos do pressuposto de que o 

ser humano é a única espécie capaz de modificar a natureza de acordo com suas necessidades – o 

que se concebe como trabalho – concomitantemente, passando a modificar a si mesmo através de 

conhecimentos e habilidades produzidos, através da educação (MARX apud GALLO, 2012). Neste 

sentido, reconhecemos que a separação entre educação e trabalho não é natural, emerge de 

processos históricos e sociais que, através das relações de poder, passam a conduzir distintas 

trajetórias para os indivíduos que, resguardadas suas especificidades, distribuem e distinguem quem 

socialmente irá usufruir de um tempo livre e daqueles que se destinarão para o processo produtivo.  
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O lugar do tempo livre, do ócio, etimologicamente remete a origem da palavra escola na 

Antiguidade grega. Conforme nos permite pensar Larrosa (2018), a Scholé, traduzido no latim 

otium, ócio passa a oferecer um tempo de espera que aparta temporariamente jovens das obrigações 

do mundo adulto, especialmente do trabalho, bem como das formas habituais de educação vividas 

na comunidade e na família. Entretanto, tratava-se de uma forma de educação desigual, 

fundamentada no direito consuetudinário e destinada somente a homens livres, jovens aristocratas, 

que eram preparados a governar a polis. Desta forma, produzindo-se a cisão entre educação e 

trabalho disposta através das diferentes relações de poder socialmente legitimadas.  

A cisão entre educação e trabalho também esteve presente no período medievo, marcado 

pelas relações de servidão e influência religiosa. Assim, a educação com base confessional e nos 

laços comunitários, distribuía-se de forma distinta entre práticas habituais para formação da nobreza 

e de aprendizagem dos ofícios voltados servos e artesãos.   

Paulatinamente, os colégios dos jesuítas, doutrinários e oratorianos substituíram as 

comunidades e conduziram a sala de aula da escola medieval à noção de instituição, especialmente 

entre séculos XV e XVII, o que ainda se dava de forma restrita, já que o acesso aos ciclos escolares 

era definido pelas classes de pertencimento (ARIÈS, 2011).  

A partir do século XVIII, a escolaridade passou a se preocupar com ciclo integral de 

crianças e jovens, que tinham em média quatro a cinco anos de estudos, mas que ainda se 

fundamentava numa condição restrita as condições sociais. Assim, a escola única foi substituída 

pelo sistema de ensino duplo que correspondia não idade, mas a condição social. A escola era 

direcionada ao povo, correspondendo ao ensino primário, e o Liceu à burguesia, um ensino longo 

que correspondia ao secundário (VARELA E ALVAREZ-URIA, 1992). 

A Modernidade buscou consolidar a separação entre o trabalho manual e intelectual, entre 

quem será destinado desde cedo a viver um tempo de espera até o ingresso às obrigações da vida 

adulta e aqueles que serão destinados ao processo de produção.  

Conforme Saviani (2007), a universalização da escola primária permitiu a socialização de 

indivíduos às formas de convivência próprias da sociedade moderna, permitindo sua capacitação ao 

processo produtivo. O que passou a exigir qualificações específicas, obtidas por processos 

formativos também específicos. Um espaço que passou a ser ocupado por cursos profissionais que 

assumem como referência o padrão escolar, mas que acabam sendo determinados pelas 

necessidades dos processos produtivos: 
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Eis que, sobre a base comum da escola primária, o sistema de ensino bifurcou-se entre as 

escolas de formação geral e as escolas profissionais. Estas por não serem diretamente ligadas à 

produção, tenderam a enfatizar as qualificações gerais (intelectuais) em detrimento da qualificação 

específica, ao passo que os cursos profissionalizantes, diretamente ligados à produção, enfatizaram 

os aspectos operacionais vinculados ao exercício de tarefas específicas (intelectuais e manuais) no 

processo produtivo considerado em sua particularidade (SAVIANI, 2007, p. 159). 

Nesta perspectiva, Saviani (2007) argumenta que a Revolução Industrial teve grande 

impacto na separação entre instrução e trabalho produtivo, o que forçou a escola a ligar-se ao 

mundo da produção, resultando nas seguintes propostas: a proposta dualista de escolas profissionais 

para os trabalhadores e “das ciências e humanidades” para os futuros dirigentes; e proposta de 

escola única que acabava por distribuir os educandos às funções sociais em decorrência de sua 

origem social.  

A crítica à distinção entre o ensino destinado aos filhos de operários e camponeses em 

relação aos filhos de burgueses encontra-se presente no pensamento de Marx e Engels, ainda que 

não tivessem realizado uma análise sistematizada da escola em suas teorizações. Especialmente no 

Manifesto do Partido Comunista, defendem a educação pública e gratuita para jovens e crianças 

tendo como princípios a eliminação do trabalho de crianças nas fábricas, educação politécnica 

visando à formação omnilateral e o entendimento da inseparabilidade entre educação, política e sua 

articulação entre tempo livre e trabalho. Trata-se de princípios que vieram a sustentar a base de 

grande parte das concepções da pedagogia socialista, em especial, as discussões de Gramsci na 

defesa do estabelecimento de uma escola unitária, de formação humanista, equânime e que não 

separe o trabalho intelectual do trabalho manual. O que coloca em xeque a naturalização do 

trabalho atrelado somente a atividades laborativas, já que passa a concebê-lo como um processo 

imbricado a todas as dimensões da vida humana. 

Assim, reiteramos a compreensão de que a separação entre educação e trabalho não é 

natural, perpassa diferentes relações de poder que contingencialmente produzem desiguais trajetos e 

projetos aos jovens, ao separá-los entre os que se destinarão a uma formação integral daqueles que 

se destinarão ao processo produtivo, portanto, modificando as formas de educação a tal finalidade. 

A FORMAÇÃO TÉCNICA E O MERCADO DE TRABALHO: ASPECTOS HISTÓRICOS 

O ensino profissional no Brasil passou por uma série de alterações, desde a sua criação até 

os dias atuais. Essas modificações ocorreram em virtude das diversas e significativas 
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transformações (políticas, econômicas, sociais, culturais e, consequentemente, educacionais) pelas 

quais o país passou especialmente a partir de meados do século XX e se deram também pelo 

entendimento que o governo de cada época tinha em relação ao momento em que vigeram e de 

acordo com o que se vislumbrava para o futuro do país e, no caso, sobre o papel do ensino 

profissional. 

A educação no Brasil esteve invariavelmente associada ao trabalho e ao desenvolvimento 

econômico e social do país, principalmente no que se refere ao ensino profissionalizante. Os 

períodos de industrialização e de urbanização crescentes tiveram uma relação direta com a criação 

desse nível de ensino na educação do país. 

Para melhor entender e situar o caminho que o Brasil percorreu em relação ao ensino 

profissional — e tomando aqui como ponto de partida a industrialização dos anos 1940 e 1950 em 

diante, torna-se necessário destacar as mudanças ocorridas no país e que influenciaram a educação 

profissional brasileira após a sua criação. 

Segundo Cunha (2005), nas décadas de 1940 e 1950 o parque industrial se diversificou e a 

substituição de importações indicou um caminho para o desenvolvimento do país. As 

multinacionais começaram a se instalar no Brasil, ao mesmo tempo em que a urbanização e o 

crescimento da classe média provocaram a expansão dos setores de comércio e serviços. No 

decênio de 1940, as políticas educacionais sofreram mudanças e estabeleceu- se a Lei Orgânica para 

cada ramo da educação, inclusive para o ensino industrial e comercial.  

Nesse período, foi criado o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), mais 

precisamente no ano de 1942. O Senai seria uma instituição pública, pois foi criado por um decreto-

lei, numa imposição do Estado, instituindo uma “contribuição compulsória para financiar a 

formação profissional de operários para a indústria” (CUNHA, 2005, p. 46). De acordo com o 

autor, “em 1944 foi elaborado o primeiro plano de construção de escolas próprias de aprendizagem 

do Senai, em todos o país, prevendo 59 estabelecimentos”. O processo de distribuição das escolas, 

quanto à localização, “mostra uma distribuição distinta das escolas de aprendizes artífices criadas 

pelo presidente Nilo Peçanha, base da rede federal [hoje institutos federais, na sua grande maioria], 

estas contemporâneas ao Senai”. As escolas da rede federal foram instaladas, uma em cada estado, 

conforme decreto presidencial. No caso do Senai, “o Departamento Nacional levou em conta a 

distribuição da força de trabalho, [visto que] o poder de dimensionar e localizar a rede escolar 

estava com a ‘classe empresarial’ e não com a ‘classe política’”, diferentemente da distribuição das 

escolas de aprendizes artífices (CUNHA, 2005, p. 60-61). 
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Nos anos 1950 e 1960, as atividades do Senai eram de curta duração, “com apenas algumas 

dezenas de horas, denominadas treinamento”. Dos anos 1970 em diante, por razões “mais ligadas à 

política educacional do que ao  setor produtivo, foram criados no Senai os cursos técnicos de nível 

médio, voltados para certas especialidades”. Num importante destaque o autor aponta: “Ao 

contrário das escolas técnicas federais, cujos cursos são mais generalistas, a maioria dos cursos 

técnicos oferecidos pelo Senai são mais especializados” (CUNHA, 2005, p. 63). 

Ainda nas décadas de 1960 e 1970, a educação buscou responder às exigências do mercado 

de trabalho e foi promulgada a Lei nº 5.692 de 1971, que incluiu entre os objetivos dos ensinos de 

1º e 2º graus “a qualificação para o trabalho”. Já em 1982, uma mudança na legislação deu fim à 

proposta de profissionalização compulsória, que foi a principal articulação entre trabalho e 

educação que o Brasil já conheceu. Dessa forma, a obrigatoriedade da preparação para o trabalho 

dada pela Lei nº 5.692 de 1971 foi retirada pela Lei nº 7.044 de 1982, provocando assim um 

esvaziamento no ensino profissionalizante do país, segundo o autor. 

Em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

contendo um capítulo (o capítulo 3) que trata somente da educação profissional. Posteriormente, 

dois decretos e uma lei foram promulgados a partir da LDB, determinando dois caminhos diferentes 

para a educação profissional de nível técnico no país, o DL 2.208 de 1997, o DL 5.154 de 2004 e a 

Lei 13.415 de 2017. 

Por muito tempo, acreditou-se que qualificação técnica e intelectual resultaria em aumento 

da produtividade e em benefícios econômicos para os trabalhadores. Dessa forma, a ação 

educacional foi voltada ao atendimento do mercado de trabalho e, sobretudo no ensino profissional. 

As mudanças ocorridas no mercado de trabalho e as exigências do processo produtivo orientaram as 

reformas no sistema educacional brasileiro, que se voltou para a formação da força de trabalho, 

principalmente no período de industrialização do país. 

Porém, cabe insistir aqui que esse processo de industrialização — que culminou nas diversas 

reorganizações da formação por meio da educação no ensino técnico profissional — tem que ser 

discutido. À luz da teoria crítica da sociedade, industrialização significa o predomínio da 

racionalidade técnica cuja finalidade é tão somente a reprodução do próprio sistema de produção, 

mediante a submissão dos indivíduos, poder-se-ia dizer então que tal racionalidade se dá pelo 

trabalho e, consequentemente, pela educação orientada pelo trabalho, fazendo com que a educação 

cumpra, portanto, uma função ideológica. 
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A função ideológica atribuída aqui à educação pautada pelo trabalho, refere-se à crítica da 

afirmação de que “o trabalho forma”, proferida por Hegel “que interpreta retrospectivamente a 

educação na sociedade já feita”. Diferentemente, Marx pensa a educação “na práxis ainda 

inconclusa do presente. A realidade efetiva da história é uma “formação pelo trabalho”: eis a 

revolução copernicana de Marx” (LEO MAAR, 1995, p.17). O caráter formativo do trabalho é 

questionado, por Marx, a partir de uma determinada forma social assumida pelo trabalho; a forma 

social capitalista. Embora o trabalho fosse considerado formador, na sua concepção, “o que se 

observa era a universalização da forma social do trabalho alienado, deformador” (LEO MAAR 

1995, p.17). 

Embora a ideologia assuma outro caráter no capitalismo tardio, ela continua apresentando e 

expressando as contradições sociais. Se, por um lado, no discurso e nas ações políticas a educação 

está diretamente vinculada ao trabalho, na prática, por outro lado, a apropriação que os indivíduos 

fazem da escola e do ensino profissionalizante aponta para outras perspectivas, para outras 

possibilidades e expectativas. A contradição não pode ser entendida como produtora de consciência 

sobre elas, mas como uma necessidade quase instintiva dos indivíduos buscarem alternativas para 

as suas vidas diante de situações que se apresentam como inevitáveis e até inexoráveis. 

No que se refere ao emprego, em determinados períodos foi possível constatar, dentro dos 

até então Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), hoje Institutos Federais (IFs) a 

estreita relação entre a formação recebida e o mercado de trabalho, de acordo com relatos de 

professores dessas instituições — e que, no caso, foram analisados em pesquisa realizada. 

Atualmente, porém, diante das mudanças ocorridas no cenário nacional, uma melhor formação não 

garante mais uma renda maior, e, ainda, formação profissional não é mais garantia de emprego. 

Nas constantes reformas realizadas no ensino profissional no país, durante as últimas 

décadas, ainda foi possível acompanhar modelos que se baseavam em “receitas” de uma formação 

imposta para atender a setores específicos do mercado de trabalho, em uma verdadeira tentativa de 

continuação do adestramento da mão de obra. 

O que se discutiu até aqui é suficiente para sustentar que a educação profissional de nível 

médio é uma condição importante para o desenvolvimento do futuro dos jovens e de suas 

expectativas. Do ponto de vista dos jovens, a sociedade atual difunde que o ensino 

profissionalizante é uma mediação que lhes proporciona a qualificação profissional, sendo está, 

portanto, uma condição necessária tanto para sua inserção no mercado de trabalho quanto para a sua 

vida adulta. Mesmo que admitida como necessária, a educação profissional não é suficiente; e, 
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sendo necessária, ela implica dois sérios problemas. O primeiro problema é que a educação 

profissional se torna mais uma expressão da ideologia da racionalidade tecnológica, pois existe aí 

uma promessa de que, se o jovem quiser ser bem-sucedido na vida, ele deve se formar no ensino 

profissional de nível médio para ter seu primeiro emprego e, com isso, um futuro imediato de 

inserção no mundo do trabalho e no mundo adulto. Nessa medida, a educação profissional repõe 

esse discurso e essa ideia como sendo uma condição necessária. Porém, isso não é suficiente, e o 

que se vê é que ela se apresenta como uma ideologia. O segundo problema da educação profissional 

é que ela não cumpre o que promete. Profissionalizar-se e dispor-se ao mercado de trabalho é 

contraditório também em outro aspecto, pois muitos desses jovens não fazem o curso técnico com o 

objetivo de ingressar imediatamente no mercado de trabalho. Nesse caso, a expectativa deles é 

outra, ou seja, é fazer o curso técnico para se qualificar e, assim, entrar em outro lugar: a 

universidade. 

As mudanças vividas pela juventude parecem não ser acompanhadas pelas reformas 

frequentes da educação profissional de nível médio. Enquanto estas vinculam e desvinculam o 

ensino médio do técnico, os alunos apontam para a busca por formação profissional e também para 

o ensino superior. As exigências do mercado de trabalho e as expectativas por formação 

universitária precisam ser levadas em conta, para que a juventude, ao optar pela trajetória do ensino 

profissional tenha a possibilidade de obter, na escola, uma educação crítica, não só treinamento e 

instrução. A formação técnica e geral do jovem, tal como se apresenta, geralmente não supõe uma 

educação para a emancipação e evidencia uma das contradições básicas da sociedade brasileira.  

O ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

As questões anteriormente citadas quanto a formação técnica e o mercado de trabalho 

tornam-se importantes pela continuidade da crítica da educação profissional de nível médio, 

enfatizando que a técnica, a ciência e a tecnologia são elementos fundamentais de uma sociedade 

racional. Neste sentido, a importância da reflexão acerca do modelo de ensino profissional adotado 

e da concepção de Ensino Médio Integrado - EMI, que por vezes não se identifica nos processos de 

ensino nos cursos técnico, conforme as pesquisas realizadas. Mesmo sendo estes denominados de 

cursos integrados, o que se observa é que existem ações isoladas de professores que atuam de forma 

interdisciplinar. Portanto a concepção de ensino profissionalizante aqui defendida é a concepção de 

EMI que se fundamenta no trabalho como princípio educativo, implementando o conceito na 
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educação básica brasileira, articulando-o com ciência e cultura, alicerçando o currículo na 

omnilateralidade das dimensões da vida humana (FRIGOTTO, CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

Conforme Konder (2000), citado por Frigotto (2005): “Toda a sociedade vive porque 

consome; e para consumir depende da produção. Isto é, do trabalho. Toda a sociedade vive porque 

cada geração nela cuida da formação da geração seguinte e lhe transmite algo da sua experiência, 

educa-a. Não há sociedade sem trabalho e sem educação”.  Dito isso é possível entender porque a 

relação entre o trabalho e a cultura, no conhecimento científico se constitui como eixo central no 

EMI. 

Assim os pressupostos e desafios para trabalhar com EMI na perspectiva da construção de 

um sujeito emancipador, criativo e leitor crítico da realidade devem ser priorizando a relação não de 

imediatismo com o mundo do trabalho, nem com o vínculo mediato com o setor produtivo, mas a 

partir de uma relação mediada com o trabalho (FRIGOTTO, 2005).  

Para tal, segundo Frigotto (2005) duas condições se fazem necessárias: a ampliação no 

tempo de escolaridade e a concepção educativa integrada, onmilateral ou politécnica. Assim o autor 

aponta três desafios para a efetivação do EMI: a necessidade de desconstruir o entulho ideológico 

imposto pelas classes dominantes da teoria do capital, da pedagogia das competências, da 

empregabilidade, do empreendedorismo e da ideia de cursinhos curtos profissionalizantes, sem uma 

educação básica de qualidade, os introduzem rápido ao emprego; formação de professores; criação 

das condições para viabilizar este projeto em termos políticos e econômicos.  

A problemática aqui apresentada visa construir a resistência para fazer o combate necessário 

à manutenção das políticas públicas e de qualidade ofertadas pelos IFs, cuja ação e atuação 

principal é a educação profissional de nível médio que tem a concepção de EMI como referência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O debate aqui estabelecido assumiu como ponto de análise a tríade Juventudes, Educação e 

Trabalho, reconhecendo o caráter contingencial em que diferentes relações de poder vêm 

produzindo distintos e desiguais trajetos e projetos aos jovens.  Nesta perspectiva, o estudo 

problematizou mudanças ocorridas no ensino profissionalizante brasileiro, culminando com as 

últimas reformas do ensino técnico e as mudanças ocorridas na legislação educacional, ora 

separando, ora integrando os ensinos técnico e médio. O panorama sobre a Educação Profissional 

de nível médio no país, especificamente com a emergência dos IFs como parte a Rede Federal de 
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Educação Profissional, Científica e Tecnológica, permitiu reconhecer a importância do modelo de 

ensino atualmente adotado nessas instituições pela concepção de EMI fundamentado no trabalho 

como princípio educativo, ao alicerçar o currículo na omnilateralidade das dimensões da vida 

humana, articulando assim a ciência e cultura para a formação dos jovens.  

Por fim, o estudo infere que as mudanças na legislação brasileira ao longo das últimas 

décadas implicaram em alterações no modelo de ensino dos IFs. Atualmente enfrentamos nova 

ameaça ao modelo adotado em virtude da contrareforma do Ensino Médio – Lei 13.415 de 2017. 

Neste sentido torna-se fundamental o fortalecimento e defesa da concepção do EMI, visando a 

manutenção do mesmo nos institutos.  
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Resumo 

O presente artigo assume como objetivo analisar a tríade juventudes, educação e trabalho, 
compreendendo-a como uma relação decorrente de determinadas contingências históricas, econômicas, 
sociais e culturais em que se produzem diferentes modos de pensar e conduzir trajetos e projetos de 
jovens. A partir do levantamento bibliográfico, parte do pressuposto que a separação na relação entre 
educação e trabalho presente em nossa sociedade não é natural, mas se produz a partir de diferentes 
relações de poder que distribuem e distinguem quais jovens serão destinados ao processo produtivo 
daqueles que usufruirão de um tempo de espera. Tal empreendimento tem como referência a 
articulação entre produções teóricas decorrentes do percurso de pesquisadoras em suas investigações de 
doutorado e pós-doutorado junto ao campo de estudos sobre juventudes e educação, em especial da 
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Educação Básica, com destaque a educação profissional de nível médio. Nesta perspectiva, o estudo 
problematiza as mudanças no ensino profissionalizante brasileiro, culminando com as últimas reformas 
do ensino técnico e as mudanças ocorridas na legislação educacional, ora separando, ora integrando os 
ensinos técnico e médio. Porém, cabe salientar que essas mudanças na legislação não resolvem o 
problema do ponto de vista da formação do aluno. A emancipação, por intermédio da educação, não é 
possível na sociedade capitalista, tal como se depreende da própria legislação educacional, que tem se 
mostrado invariavelmente vinculada ao trabalho alienado e comprometida com o sistema econômico 
vigente. Portanto, este artigo se pauta na defesa e manutenção da concepção de Ensino Médio 
Integrado que se fundamenta no trabalho como princípio educativo, implementando o conceito na 
educação básica brasileira, em especial nos Institutos Federais, nos cursos técnicos integrados. Tal 
concepção articula a ciência e cultura, alicerçando o currículo na omnilateralidade das dimensões da 
vida humana. 

Palavras-chave: Juventudes; Educação; Trabalho; Ensino Médio Integrado; Educação Profissional. 

EDUCAÇÃO E TEMPO NA ESCOLA CONTEMPORÂNEA: A CONSTITUIÇÃO DE UMA 

SUBJETIVIDADE INTEGRAL 

Rochele da Silva Santaiana – UERGS 

Delci Klein – ISEI 

INTRODUZINDO A  TEMÁTICA: A EDUCAÇÃO INTEGRAL 

A Educação Integral voltou a se tornar tema de discussões no Brasil de uma forma geral e a 

nível federal, na medida em que em 2007 um programa desenvolvido a nível de Ministério da 

Educação, o Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e pelo 

Decreto Presidencial nº 7.083/2010, integrou um conjunto de ações propostos pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação. Tal programa em sua época retomou o incentivo e constituição de 

investimentos na jornada ampliada com tempo integral na perspectiva da Educação Integral. 

Posteriormente tal tema entra novamente na agenda nacional reconfigurado por meio de uma nova 

organização, nomeado de Programa Novo Mais Educação, instituído pela portaria nº 1144 de 16 de 

outubro de 2016 e na proposta de reforma do Ensino Médio em Tempo Integral. Destacamos que 

embora ambos os programas não mais tenham o lastro de atividades e operacionalidade como já 

tiveram, por terem durado por mais de 10 anos atingindo todo território nacional – escolas 

municipais e estaduais – seus efeitos em relação ao tema da Educação Integral ainda se encontram 

presentes nas redes de ensino. 

A proposta inicial do Programa Mais Educação perpassava a ideia de tomar a cidade como 

território educativo, e a formação dos alunos no programa poderia ocorrer em parceria e 

colaboração com o espaço da comunidade, do entorno escolar e com as pessoas que nela vivem. Tal 

programa previa, em suas orientações, que oficinas no contraturno poderiam ser realizadas em 
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espaços externos à escola, tais como praças, associações de bairro, salões de igreja, entre outros.  

Moll  (2012), destaca que o Programa Mais Educação aborda a questão da cidade educadora como 

perspectiva para que a Educação Integral ocorra, uma vez que é preciso “baixar os muros da escola 

é colocá-la em diálogo com o que está em seu entorno em termos de políticas públicas, 

equipamentos públicos, atores sociais, saberes e práticas culturais.” (MOLL, 2012, p. 142). 

A reestruturação do Programa proposta pela Portaria 1.144, de 10 de outubro de 2016 que 

institui o Programa Novo Mais Educação, visa melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e 

matemática no Ensino Fundamental. Portanto o foco do trabalho agora é na aprendizagem desses 

dois componentes específicos, embora ainda tenha previsão de outras atividades “por meio da 

ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes.”(BRASIL, 2016) 

Em 2017, o Programa será implementado por meio da realização de acompanhamento 

pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades 

nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do 

desempenho educacional mediante a complementação da carga horária em cinco ou 

quinze horas semanais no turno e contraturno escolar. (BRASIL, 2016) 

É possível discutir que na reestruturação, a nomenclatura de jornada ampliada é que aparece 

com força nas orientações do programa. Esta pesquisa procura reconhecer como a Educação 

Integral é tomada com centralidade, ou como é tomada perifericamente em relação às demais 

nomenclaturas: tempo e jornada. Não é possível negar os efeitos nas práticas e os discursos 

docentes de ambos os programas (2007/2017), desse modo, torna-se relevante conhecer e 

compreender como este discurso funciona e como estão se dando as práticas atuais nas escolas. 

Cabe evidenciar nas discussões sobre Educação Integral aqui apresentadas que concordamos 

com o que manifesta Coelho (2009) sobre o que significa “pensar em uma educação que englobe 

formação e informação e que compreenda outras atividades – não somente as conhecidas como 

atividades escolares.” (COELHO, 2009, p. 89). A autora nos faz pensar que, para que ocorra uma 

Educação Integral com um processo formativo diferenciado e produtivo, a jornada e o tempo dos 

sujeitos na escola precisam ser estendidos e potencializados para além do dito currículo formal. Tal 

proposta poderia estrategicamente “abarcar a integração das disciplinas dentro do currículo 

escolar.” (MENEZES, 2009, p. 81), ou seja, o que se faz na escola deveria ser uma formação 

integral e integradora. 

Nesta pesquisa a Educação Integral também é compreendida, também, como uma estratégia 

da governamentalidade neoliberal, enquanto captura do tempo e da constituição do sujeito-aluno 
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contemporâneo. Sobretudo, o que interessa neste estudo é aferir como a Educação Integral é 

apropriada e subjetivada pelos docentes e gestores, ou seja, os que de fato operacionalizam o 

processo formativo em tempo integral. O que se quer dizer é que a Educação Integral também pode 

ser pensada como regulação de uma comunidade escolar e local. Com isso não tratamos de sua 

positividade ou negatividade, e sim de sua produtividade. 

FOUCAULT (2003, p. 12), refere que “[...] a verdade é deste mundo [...]”. Nesta 

investigação interessa, muito mais que perguntar, discutir como as proposições dessas políticas 

educacionais vieram a tornar-se verdadeiras e que discursos elas acolheram e sancionaram como 

verdadeiros (FOUCAULT, 2003). Para além do olhar de suspeita, importa o olhar questionador 

sobre como determinados dizeres sobre a Educação Integral e avaliação se tornaram verdadeiros e 

quais efeitos eles geram na educação escolar contemporânea. 

SOBRE AS DECISÕES METODOLÓGICAS 

Os conceitos foucaultianos de governamentalidade e subjetividade são importantes 

ferramentas teórico-metodológicas analíticas desta pesquisa.  De certo modo, elas se encontram 

imbricadas, e nos permitem um olhar de hipercrítica para as formas como as condutas dos sujeitos 

em educação são conduzidas. Pensar com Foucault e a partir dele, possibilita que possamos 

abandonar a polarização positivo/negativo sobre se tais ações públicas, e sim,  pensar sobre a  

produtividade de tais ações.  

A ferramenta teórica da governamentalidade é fundamental para nneste trabalho, e serve 

como uma grade de inteligibilidade que nos permite problematizar e analisar a rede de discursos e 

verdades que circulam no campo educacional contemporâneo, tendo como mote a Educação 

Integral.  

Esse estudo integra uma pesquisa realizada nos anos de 2018 e 2019, em duas cidades da 

Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, Alegrete e Bagé, respectivamente. Foram selecionadas uma 

escola municipal que desenvolve o Programa Mais Educação/Novo Mais Educação (Alegrete) e 

outra com a proposta vinculada à Educação Integral com jornada ampliada (Bagé).  

Para fins de análise foram entrevistadas as diretoras de duas escolas, denominadas diretoras 

A e B, cujas respostas foram transcritas e analisadas em articulação com o referencial anunciado. A 

pesquisa também contou um questionário aplicado a quatro docentes das escolas dos referidos 

municípios, referenciadas como A, B, C e D. Destacamos que, de acordo com os princípios éticos 
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da pesquisa os participantes, assinaram um termo de Consentimento Livre e Esclarecido Individual 

no momento de aceite de sua participação, portanto, tendo o direito de terem suas identidades 

resguardadas. 

A PRODUÇÃO DE NOVAS SUBJETIVIDADES 

A partir da análise dos dados levantados junto às gestoras no processo de pesquisa, verifica-

se que as noções de saber, poder, visibilidade e enunciabilidade traçam inúmeros cenários e 

começos possíveis sobre o entendimento do tema da Educação Integral contemporânea. 

Acreditamos que as relações de saber e poder estabelecidas numa rede de entendimentos sobre a 

Educação Integral vem ao encontro com a construção de uma subjetividade específica, afeita a 

noção de integralidade, que nomeamos como subjetividade integral. Trata-se de uma subjetividade 

que irá levar os sujeitos docentes a quererem a Educação Integral como uma possibilidade 

redentora, de formação de cidadania. A Educação Integral é tomada, então, como uma forma de 

estabelecer uma ação preventiva na formação dos alunos, o que permite que os riscos sociais aos 

quais os alunos possam estar sujeitos sejam minimizados se os mesmos estiverem na escola. 

As gestoras (diretora A e diretora B), quando indagadas sobre a contribuição dos programas, 

destacam:  

Acrescenta muito, porque como funciona na nossa escola nós pedimos para que o 

professor da classe indique os alunos com deficiência na aprendizagem, são esses que 

participam no letramento e da matemática. As oficinas obrigatórias são Português e 

Matemática. Depois participam, também, das atividades extras na nossa escola. Temos 

judô, música e futsal. (DIRETORA A)   

Na escola CAIC o programa mais educação vem fazer parte do nosso dia a dia, 

juntamente com a Escola de Tempo Integral por que, na época, eram professores do 

estado nomeados e isso fazia com que determinadas atividades fossem impossíveis já 

que os professores são formados por disciplinas especificas. O Mais Educação veio 

complementar, pois nos deu um leque de novas opções como música, dança, teatro em 

fim, coisas que não poderiam abranger com os professor.(DIRETORA B) 

Parece que ambas diretoras acreditam na potencialidade de investimentos em áreas que 

integrem outras aprendizagens para os alunos. A diretora A, respondendo na atualidade do Novo 

Mais Educação, destaca o quanto o programa contribuiu com a aprendizagem de Português e 

Matemática, e a diretora B ainda sobre a versão anterior – Mais Educação, destaca a importância 

deste como aliado à Escola de Tempo Integral. O que se pode inferir é que as diretoras acreditam 
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que o Programa é importante à formação mais qualificada dos alunos. Ambas se reconhecem no 

discurso de que a Educação Integral potencializa a vida e os conhecimentos dos alunos 

contemporâneos, corroborando com Foucault (2003b) quando afirma que as relações de poder 

modulam, incitam, produzem sujeitos. Pode-se, então, pensar que o poder “trabalha através e não 

contra a subjetividade” (ROSE, 2011, p. 211). Logo, é possível entender o poder não em sua forma 

negativa, como algumas teorias o veriam, e sim pensar na sua produtividade e na constituição de 

uma subjetividade. Programas e Políticas   de determinada ordem, quando instituídos, 

correspondem a um desejo de poder e saber de sua época, das relações sociais, econômicas e 

culturais contextualizadas historicamente. O discurso em defesa de uma Educação Integral para os 

sujeitos é potente e vem se desenvolvendo paulatinamente no Brasil,1 com períodos de avanços, e 

outros de esquecimento. Entende-se que a constituição de uma subjetividade integral, opera por 

meios de assujeitamento dos indivíduos a um dizer verdadeiro sobre a Educação Integral, dizer esse 

que assumido e apropriado torna- se verdade.  

No nosso caso, na escola, a gente tem vários parceiros que auxiliam na formação 

integral do aluno, da criança, dos adolescentes, do jovem. O Mais Educação visa à 

intersetorialidade na perspectiva da Educação Integral, que deve fazer parte da 

concepção e estrutura, tomando como princípio a necessidade de todos, sociedade, 

escola, serviços e poder público atuarem coletivamente para o mesmo fim, visando 

sempre à formação integral do ser humano, tanto intelectual como social, cultural. 

(DIRETORA A). 

A escola vê que independente da terminologia ela atende os sujeitos na sua 

integralidade, preocupando-se com eles durante o tempo que permanecem na escola 

como também suas ações fora dela. A escola em si atua como Educação integral e 

tempo integral, compreendendo que necessitam ser auxiliados na sua formação 

integral (sujeito) e com atividades disponíveis no espaço escolar para a permanência 

no tempo integral. (DIRETORA B). 

A assertiva foucaultiana que “a verdade está circularmente ligada a sistemas de poder que a 

produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem” (FOUCAULT, 2003b, 

p. 14) percebe-se no momento em que os diretores das escolas analisadas têm subjetivado em seus 

 
1 Podemos reconhecer na história da Educação Brasileira: as escolas- classe e escolas-parque enquanto proposta criada e 
defendida por Anísio Teixeira (NUNES, 2009); os CIEPES criados na gestão de Leonel Brizola no governo do Rio de 
Janeiro e idealizados por Darcy Ribeiro (CAVALIERE, COELHO, 2003), e outro exemplo foram o CIACS (Centros 
Integrados de Atendimento a Criança) no governo de Fernando Collor que posteriormente se tornaram CAICS (Centros 
de Atenção Integral as Crianças) já no governo de Itamar Franco (BARROS, 2008). 
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discursos o valor da escola e do estudo que se organiza na perspectiva da Educação Integral, para 

que o futuro do educando seja melhor. Assim, o discurso imbui-se de uma verdade e se 

conformando com esta. Acredita-se que as formas de educação em jornada ampliada auxiliam a 

prevenir e assegurar que a constituição dos alunos será melhor, prevenindo riscos presentes e 

futuros.  

O discurso enunciado por autoridades gestoras da educação ganha importância, uma vez que 

são tomados como sujeitos detentores de um poder que permite a disseminação de um saber, ou 

talvez, a pulverização de um discurso de necessidade da Educação Integral para a sociedade. No 

exercício das tecnologias de si, que levam os sujeitos a falarem sobre o que é bom e desejável e o 

que precisa ser deixado de lado para se tornarem um bom cidadão, é importante a “aquisição de 

certas habilidades, mas também de aquisição de certas atitudes” (FOUCAULT, 2004, p. 324). A 

Educação Integral e o Programa Mais Educação/Novo Mais Educação são representadas na fala das 

diretoras como algo potencial, importante para constituírem coletivamente e integralmente os 

alunos. Verifica-se que a visibilidade e enunciabilidade estão conjugadas com o processo de 

subjetivação, no sentido de produzir uma subjetividade preventiva nos sujeitos conduzidos por estas 

nas escolas. O discurso das diretoras permite visibilizar a produção de uma subjetividade 

preventiva, não só em termos de aprendizagens cognitivas, mas naquelas que incidem na alma e 

produzem os sujeitos, pois “a linguagem apresenta uma forma repetida, representa, duplica em um 

meio exterior o que já estava apresentado, tornado visível, no interior” (LARROSA, 1994, p. 63).  

O Programa Novo Mais Educação procurou prever em sua funcionalidade a distribuição das 

15h semanais estendidas em jornada ampliada da seguinte forma: 8 “(oito) horas, necessariamente, 

distribuídas em 4 (quatro) horas de Língua Portuguesa e 4 (quatro) horas de Matemática. As 7 (sete) 

horas restantes precisarão ser distribuídas em três outras Atividades Complementares” (BRASIL, 

2016, p.16). Essas atividades complementares se encontram conforme o documento orientador nos 

seguintes campos: Artes, Cultura, Esporte e Lazer, conforme escolha da escola (BRASIL, 2016). A 

partir da análise das respostas dos docentes verifica-se que os mesmos consideram, em sua maioria, 

que tais campos em suas possibilidades de oficinas são tão importantes quanto os de Língua 

Portuguesa e Matemática no sentido de constituir um sujeito que consiga integrar-se socialmente. 

A proposição de uma subjetividade integral a que somos expostos através do discurso da 

Educação Integral, nos ajuda a pensar sobre o “desenvolvimento capitalista que estamos vivendo 

como uma gigantesca acumulação e proliferação de dispositivos” (AGAMBEN, 2006, p. 42). Ou 

seja, as questões econômicas, próprias da sociedade capitalista, em que o consumo e não mais a 
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produção é o que importa, também interferem nos modos de distribuição dos dispositivos, pois, 

como proposto pelo autor, multiplicam-se e se potencializam na racionalidade neoliberal. Pode-se 

dizer que os dados levantados apontam que determinada forma de governar pode instituir “formas 

de racionalidade que organizam as maneiras de fazer” (CASTRO, 2009, p. 337). Também é 

percebido que o ideal é constituir sujeitos afeitos à cidadania, que consigam inserir-se na sociedade. 

O programa, através da articulação de diferentes áreas, pode permitir o desenvolvimento da 

Educação Integral.  

O docente A confessa que as ações que o Programa de sua escola coloca em prática, 

promovem ações integradas na medida em que: 

As propostas desenvolvem e auxiliam os alunos em um todo, como ser humano e para 

sua real convivência na sociedade a qual está inserido. Com certeza, ações 

relacionadas: saúde, cultura, esporte e prevenção em todos os sentidos. (DOCENTE 

A) 

O docente B afirma que “existem ações integradas na escola” com relação à saúde e acredita 

que “essa integração com a saúde é fundamental, pois onde há prevenção, há mais qualidade de 

vida.” Já o docente C reforça que todas as ações que o Programa realiza em sua escola são muito 

importantes e assevera que “tanto saúde, cultura, assistência social são fundamentais para o 

desenvolvimento de um ser social e saudável”. 

É preponderante na Educação Integral contemporânea que os sujeitos permaneçam na escola 

como forma de manterem-se não só ativos, mas que nela aprendam a se tornar envolvidos com sua 

vida e, ainda, prevenidos quanto aos caminhos que possam dar a ela. Nesse viés, os docentes 

entrevistados destacam a importância de outras áreas e projetos que foram  vinculados ao Programa 

Mais Educação/Novo Mais Educação. O discurso de uma subjetividade preventiva, internalizada 

pelos docentes se constitui também uma relação com uma noção educativa da Educação Integral 

contemporânea. Não somente aprendizagens do currículo formal como Língua Portuguesa e 

Matemática, mas para formar cidadãos mais plenos, inseridos socialmente com qualidade de vida, 

passa a ser uma das alternativas para investir na prevenção, e a Educação Integral constitui-se como 

uma possibilidade para tal.  

A força discursiva e argumentativa observada nas respostas dos docentes, quanto ao 

investimento na melhoria da qualidade de vida dos sujeitos-alunos, possa a ser abarcada por ações 

promovidas pelos programas de Educação Integral e o aumento da jornada escolar perpassa os 

espaços escolares. O discurso possui uma função constitutiva de subjetividades, neste caso, 
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acredita-se em uma subjetividade integral, e dependendo de onde ele é instituído, será mais 

empoderado e terá maiores efeitos sociais. Ao propor uma Educação Integral como política que visa 

à melhoria de vida dos estudantes, produz-se narrativas sobre como devem ser determinadas 

práticas ou a produção de sujeitos.  

Ressalta-se que esse trabalho não procura reconhecer a positividade ou negatividade de uma 

agenda de Educação Integral, e sim, reconhecer sua produtividade, podendo instituir um processo 

de gerenciamento do risco social no que se refere à prevenção e ao investimento na constituição dos 

alunos, como evidenciam as narrativas. 

São atitudes indispensáveis para vida e contribuem para o exercício da cidadania. 

(DOCENTE D) 

É garantir o desenvolvimento dos alunos em todas as suas dimensões, intelectual, 

emocional, física, social e cultural todos os agentes formativos dentro da escola para 

obtermos sucesso. (DOCENTE B) 

Na medida em que os conteúdos trabalhados principalmente no letramento auxiliam 

nas aprendizagens dos alunos. E as oficinas de esporte e dança oferecem atividades 

que envolvem os mesmos, contribuindo para o seu desenvolvimento e convivência em 

sociedade. (DOCENTE A) 

Ao visibilizar as narrativas dos docentes sobre suas percepções e entendimentos da 

Educação Integral e do Programa que amplia a jornada escolar, não se pode esquecer que estes 

ocupam um lugar de quem está autorizado, sancionado a emitir um parecer desta ação para uma 

formação qualificada na educação de crianças e jovens. Subjetivamente fortalece quem lê ou 

escuta tal discurso, e como essas verdades precisam ser integradas às formas contemporâneas de 

funcionamento das escolas. Ou seja, além da Língua Portuguesa e da Matemática existem outras 

dimensões em que precisaria ser investido, para preventivamente, constituir nos alunos “o seu 

desenvolvimento e convivência em sociedade”, conforme revelado pela docente. 

CONSIDERAÇÕES 

O tema Educação Integral e suas articulações com a jornada ampliada e Tempo Integral são 

temas que constantemente ocupam espaço e debates nas políticas e programas educacionais. Essa 

temática se desenrola, sob muitas identidades e produz, ao seu tempo, formas de gerenciar os 

tempos e espaços dos sujeitos na escola. Os levando a se conduzirem nas práticas escolares de 

determinadas formas. 
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Procura-se constituir, nos sujeitos da Educação Integral, uma subjetividade específica em 

relação a sua educação e formação. Primeiro subjetiva-se os gestores e docentes para o 

entendimento da produtividade e da qualidade na Educação Integral com tempo integral e jornada 

ampliada. Para, posteriormente, poder atingir alunos e comunidades em prol da proposta. 

A partir dos discursos circulantes emitidos por gestores e docentes, pode-se inferir que, 

quanto mais tempo na escola, mais capacidade o aluno terá para aprender saberes úteis e 

necessários para viver coletivamente na sociedade neoliberal. A isso pode-se chamar de uma 

estratégia do neoliberalismo para constituir na subjetividade dos docentes um discurso de defesa e 

de verdade quanto a Educação Integral, ou seja, uma subjetividade integral. 
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Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar os discursos produzidos nas escolas sobre 
Educação Integral, Tempo Integral e proferidos por gestores e docentes de duas cidades da Fronteira 
Oeste do Rio Grande do Sul. Justifica-se pela necessidade de discutir sobre a expansão da jornada 
ampliada que foi fomentada por meio do programa federal Mais Educação, que por sua vez evidenciou 
os usos do tempo dos alunos nas escolas e as práticas que podem ser desenvolvidas em uma 
perspectiva de formação integral. Ressalta-se que o Programa Mais Educação criado por meio de uma 
Portaria Interministerial em 2007 funcionou como um dispositivo potencializador do debate deste tema 
no cenário educacional brasileiro e que pode ter gerado efeitos na constituição de um discurso 
pedagógico e de uma subjetividade integral. Com a reestruturação do programa para o Novo Mais 
Educação em 2017, novas discussões se adicionam sobre a temática. A partir do referencial pós-
estruturalista e das teorizações de Michel Foucault, pretende-se refinar e aproveitar as conceituações de 
governamentalidade enquanto grade de inteligibilidade e subjetividade na constituição dos sujeitos da 
educação, dando sustentação teórica a pesquisa. Metodologicamente foram utilizados dois instrumentos 
de coleta de dados: entrevista com dois gestores e questionário com docentes dos dois municípios 
participantes. Foi possível inferir ao concluir a pesquisa que estar mais tempo na escola em uma 
proposta de educação e tempo integral, permite investir nas potencialidades dos sujeitos, não apenas 
quanto à aquisição cognitiva e de conhecimentos escolares, mas também no que se refere à aquisição de 
certas atitudes para viver produtivamente. Considera-se ao final que a Educação Integral 
contemporânea se sustenta pela jornada ampliada na escola, pelo tempo integral como espaço de 
constituição de uma subjetividade integral.  

Palavras-chave: Educação Integral; Subjetividade; Tempo. 
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Resumo 

Os três estudos tratam de temas que conjugam a tríade juventude, educação e trabalho, em que o 
conceito de juventude é refletido numa perspectiva histórico-sócio cultural, ultrapassando visões 
deterministas e reducionistas. Dois deles têm como sujeitos participantes da pesquisa jovens 
universitários e um deles traz a voz dos alunos do Ensino Médio. Os objetivos se configuram em 
analisar os impactos na transição universidade-mercado de trabalho entre jovens universitários por 
meio de suas expectativas, investigar os sentidos que os jovens universitários(as) de uma Universidade 
do Sul do Brasil, atribuem ao trabalho e a educação na atualidade e compreender as relações 
estabelecidas entre Educação e Trabalho na vida dos jovens estudantes do Ensino Médio noturno. A 
metodologia desenvolvida foi abordagem qualitativa, se priorizou na coleta das informações 
instrumentos como questionário, diário de campo e entrevistas individuais semiestruturadas. Os três 
estudos tiveram como premissa a análise de conteúdo para a interpretação das informações. Os 
resultados demonstraram as distintas maneiras que os jovens se relacionam com a educação e o 
trabalho, esperam que a universidade os prepare melhor para enfrentamentos no mundo do trabalho 
que na atualidade vem recheado de incertezas e situações de improvisos. Os sentidos da educação e do 
trabalho aparecem de forma diversificada, pois revela as heterogêneas mudanças no mundo trabalho. 
Os jovens do Ensino Médio têm o entendimento do sentido da educação e do trabalho em suas vidas e 
o quanto essa relação traz inseguranças, angústias, medos, etc, na atualidade, mas ao mesmo tempo 
responsabilidades e uma condição de viver e estar em sociedade. É necessário colocar em prática os 
programas governamentais que possam possibilitar a juventude de nosso país alçar voos mais altos e 
concretos em seus sonhos e projetos e que consigam satisfazer suas expectativas e superar os dilemas 
na relação educação e trabalho. 

Palavras-chave: Juventude; Educação; Trabalho; Transição; Sentidos. 

OS IMPACTOS NA TRANSIÇÃO DOS ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS AO MUNDO DO 

TRABALHO: AS EXPECTATIVAS DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS NA ATUALIDADE  

Alexandre Vanzuita – IFC 

Juliana Guerios – IFC 

Mateus Rodrigues da Cunha – IFC 

INTRODUÇÃO 

O tema deste estudo se insere no campo juventude, trabalho e educação, com o objetivo de 

analisar o impacto na transição acadêmica e laboral que experimentam os jovens universitários, 

neste caso, os estudantes do curso de Pedagogia a distância, da Universidade do Vale do Itajaí-SC. 

Alfaro (2009, p. 60) afirma que as transições laborais “não são um caminho de rosas para todos os 

sujeitos, não podemos esquecer as relacionadas com as pessoas com deficiência, além disso, há que 

se acrescentar a falta de opções vocacionais que se apresentam na sociedade, as contratações com 

baixos salários ou a subordinação de seus trabalhos a suas deficiências mais que suas habilidades”. 

Portanto, se constituem em novos desafios do desenvolvimento não sem períodos de crises. 

Conforme o autor o período mais grave das transições é aquele em que se abandona o hábito 
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anterior por já não ser mais suficiente e se relativiza a rotina para elaborar o seguinte e este também 

pode se apresentar crítico, conflitivo, difícil, de estudo e de esforço.  

A partir da década de 1990, do século XX, com as transformações do mundo do trabalho, 

para além de uma ética do trabalho formal, os jovens se encontratam largamente atingidos na 

chamada transição acadêmica e laboral. A perplexidade se expressa mais exatamente pela perda de 

sentido e desvalorização do trabalho, causando decepção nos sujeitos da sociedade contemporânea, 

pois o trabalho já não atende aos anseios dos sujeitos, que dele esperam muito mais do aquilo que 

tem significado atualmente, dependendo da área isso se torna ainda mais complexo 

(BENDASSOLLI, 2007).  

Na maneira como os jovens vivenciam esta transição universidade-mercado de trabalho, na 

atualidade, é imprescindível considerar que o panorama atual, a estrutura laboral está sujeita a 

mudanças velozes, em períodos de crises drásticas acaba influenciando não só as variações 

econômicas, mas também os aspectos do desenvolvimento tecnológico que aliado aos processos da 

globalização da economia tem impacto significativo sobre as lógicas de produção e organização do 

trabalho, a flexibilidade do mercado de trabalho, que sem sombra de dúvidas afeta as formas de 

contratação. Rodrígues, Álvarez, Figuera Gazo, Rodríguez Espinar (2008) sugerem que devemos ter 

em mente que as tendências globais apresentaram um mercado de trabalho que não é uniforme, 

portanto, as variações (quanto aos ciclos econômicos e as lógicas de produção e de organização 

laboral) não afetam da mesma forma todos os níveis de estratos.  

A fase de conclusão do curso universitário para muitos jovens representa a promessa de uma 

nova etapa no exercício e atuação da profissão escolhida, mas sabe-se que uma das maiores 

dificuldades vivenciadas pelos formandos(as) é de inserção laboral. Na atualidade nem sempre um 

diploma universitário garante um emprego bem remunerado ou uma boa colocação no mercado de 

profissões.  

Diante do exposto inferimos sobre a importância de analisar os impactos da transição 

universidade-mercado de trabalho entre jovens universitários, em fase de conclusão de curso, por 

meio das expectativas dos jovens formandos do curso de Pedagogia a distância da Univali. Para 

tanto, lançou-se a questão central que norteou esta investigação: Quais são as expectativas dos 

alunos (as) do curso de Pedagogia da Univali na trajetória que vai da academia ao mercado de 

trabalho (inserção profissional) e os impactos nesse processo?  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O contexto que se insere este estudo leva em consideração que nos 40 anos, do século XX e 

XXI, ocorreram profundas transformações nos cenários da educação e do trabalho, principalmente 

no que diz respeito ao trabalho assalariado, campo de atuação das sociedades capitalistas 

(SPOSITO, 2005). Ao mesmo tempo, uma maior complexidade se configura na entrada dos jovens 

no mundo adulto e do trabalho. Conforme Sposito (2005, p. 34) “Assim, o modo como os jovens 

vivem essa etapa da vida também se altera, uma vez que a escolaridade já não se afigura mais como 

elemento garantidor da entrada no mundo do trabalho”. Isto se reflete num intenso problema se 

forem considerados os resultados das pesquisas recentes desenvolvidas por pesquisadores e 

instituições que estudam as juventudes e as relações que estabelecem com a educação e o trabalho.  

Pais (2005), Spósito (2005), Branco (2005), Frigotto (2004), Pochmann (2001, 2004), 

Carrano (2000) OIT (2006), Boing (2008), Amaral (2009) e tantos outros, comungam com a idéia 

da necessidade de tratar a diversidade nas relações entre juventudes, transição acadêmica e laboral, 

bem como as questões postas para a inserção profissional dos jovens. Na modernidade, conforme 

Sacristán (2003), o trabalho significava fonte de realização pessoal, o meio pelo qual os sujeitos 

conquistavam sua independência. Essas conquistas eram possibilitadas através da educação, pela 

escolarização. O trabalho, então, se ligou à educação numa relação de interdependência, “Se não 

tem trabalho nem educação, a tal cidadania é pura embromação” (LARA, 2003). Em revisita a 

alguns teóricos, em busca de entendimento das origens e concepções ocidentais históricas sobre o 

trabalho, como Albornoz (1994), Pais (2005), Lara (2003), Sacristán (2003), Bendassolli (2007), 

observa-se que muitos são os sentidos atribuídos ao trabalho ao longo da história da civilização 

ocidental.  

Conforme Alfaro (2009), na maioria das ocasiões não existe um diálogo entre os diferentes 

níveis educativos em termos de competências e resultados de aprendizagem, o que provoca debates 

interníveis, e quando os existem se centram em taxas de fracasso, abandono e desajustes dos 

estudantes. Quando os sistemas educativos estão estruturados e suficientemente regulados por leis, 

decretos, resoluções, e normativas, o tema das transições parece ser relativamente fácil de lidar ou 

de funcionar. Porém, quando os sistemas educativos não estão bem regulamentados as transições 

pessoais tropeçam nos obstáculos, impedimentos educativos interpostos externamente entre níveis 

de habilidades dos sujeitos, pois a intervenção abordada por Alfaro (2009) não acaba com a tomada 

de decisões dos estudantes. Por isso mesmo, tem-se o entendimento que a universidade também 
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deve assumir um papel de suporte ao estudante no sentido de facilitar a inserção no mercado de 

trabalho.  

Nesse sentido, por mais autonomia que sejam delegadas aos jovens e por eles conquistadas, 

não possuem condições próprias para intervirem como atores de seus próprios direitos e deveres. 

Não é por acaso que Sposito intitula parte de seu texto: “Compreender a condição juvenil no Brasil: 

um desafio” (SPOSITO, 2005, p. 89). Por todos os motivos até o momento discutidos neste texto, é 

que se torna inviável tentar compreender a condição juvenil contemporânea, sem deixar de levar em 

consideração o espaço escolar (educação) e o trabalho.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta investigação utilizou o enfoque qualitativo, por meio de entrevistas individuais com 08 

(oito) dos sujeitos de pesquisa para aprofundamento dos dados. Fizeram parte 07 (sete) alunas e 1 

(um) aluno, do curso de Pedagogia a distância, da Universidade do Vale do Itajaí. A preferência foi 

por jovens na faixa etária dos 20 até 34 anos, que estão se formando. Nesse sentido, entende-se que 

apesar de muitos autores e organizações internacionais e nacionais compreenderem que a juventude 

abrange a faixa etária entre 15 e 24 anos, optou-se por ampliar a faixa etária juvenil em função das 

novas exigências educacionais, sociais, econômicas, enfim, das formas de vida na sociedade 

contemporânea.  

Para embasar esse argumento, buscam-se em Pochmann (2004) e outros que justifiquem 

essa posição tomada. Melucci (1997) e Pais (2005) também trazem esta discussão em que a faixa 

etária é concebida como um determinante que condiciona a juventude vinculada sempre a uma fase 

de transitoriedade, gerando uma incerteza, uma instabilidade no momento de transição da 

adolescência para a vida adulta. Desta forma, muitos autores trazem a reflexão do alargamento ou 

alongamento quando se discute juventude na atualidade.  

Consideramos no tratamento das informações da investigação contribuições importantes de 

autores que ajudaram nos arranjos, pontes, apontaram caminhos, novas questões, enfim, 

proporcionaram conexões e interlocuções na análise de conteúdo conforme Franco (2008) e Bardin 

(2010). Nesta perspectiva, o instrumental utilizado foi um roteiro de entrevistas semi-estruturadas, 

como coleta de dados procurou-se significar a voz dos sujeitos por meio de suas expectativas e dos 

impactos na transição acadêmica e laboral como processo relacional dos jovens universitários.  
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A realidade do mercado de trabalho quanto à competência e a capacidade profissional 

mostra como as formandas estão percebendo a realidade do mercado de trabalho no que se refere à 

competência e a capacidade profissional na área que têm atuado. As velozes mudanças que 

ocorreram nos últimos anos, do século XX e início do século XXI, fizeram com que muitos 

trabalhadores vivenciassem a experiência com o desemprego e um mercado com características de 

informalidade e precariedade. Houve transformações muito impactantes na esfera do trabalho que 

as mesmas foram sentidas também no campo da educação, ou seja, as alunas e alunos que estão 

finalizando sua formação sentem mais de perto essa realidade que os leva a enfrentar muitos 

desafios e lançarem mão de estratégias para garantir sua inserção e permanência na área que atuam. 

Para tanto, saber e conhecer o significado de competência e capacidade de trabalho é fundamental, 

assim podemos visualizar em algumas falas suas expectativas ou percepções,  

A competência eu acho que poucos têm. Eu acho que é uma coisa que a gente vai 

adquirindo ao longo dos anos e a capacidade eu acho que todos têm. Para pouco a 

pouco virar uma competência (Entrevistada 2) 

Difícil… (risos). Eu acho que capacidade todo mundo tem. Capacidade é a 

competência na verdade né. Eu acho que vai da gente buscar conhecimento, ter 

vontade de querer ser capaz né. O ser humano querer, de ter o interesse de aprimorar e 

querer mesmo (Entrevistada 7). 

Capacidade para mim tem muito a ver com inteligência emocional, eu sou capaz de 

fazer, eu consigo realizar tarefas, mesmo que eu não saiba eu vou me informar, vou 

me inteirar, o que eu saiba por cima eu vou melhorar, aprimorar e ser capaz, ou seja, 

se eu sei que o meu eu tenho plenas condições físicas, saúde, então pra mim a 

capacidade é eu me capacitar, desenvolver novas e melhores tarefas, melhorar sempre, 

inovar sempre, seja com o curso de capacitação, de aprimoramento, de formação 

continuada eu acho que pra mim é isso. Competência tem haver com o meu eu 

interior. Eu sou competente, eu sei o valor do meu trabalho, pra mim competência é 

isso (Entrevistada 1). 

Conforme os depoimentos verificados em nosso estudo sobre essa questão observou-se que 

estão de acordo com a pesquisa de Silva (2006) em que os sujeitos principais também eram 

concluintes de um curso de Pedagogia. A autora percebeu que as mudanças no mundo do trabalho 

provocaram modificações nos perfis profissionais, particularmente o do pedagogo, para enfrentar as 

novas demandas da sociedade. Da mesma forma, encontramos que o segundo aspecto apresentado 
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na noção de competência foi compreendida pela maior parte dos formandos “[...] como algo 

individualizado, estando centrada no indivíduo, e não no curso, como era esperado” (SILVA, 2006, 

p. 153).  

Outro eixo analisado foi sobre as dificuldades e facilidades de conseguir emprego. 

Pochmann (2001) explora um dos temas mais desafiadores na atualidade, a batalha pelo primeiro 

emprego que passa por estratégias de atenção dos governos à juventude brasileira. Justamente, as 

reflexões sobre tal discussão apontam para preocupações dos jovens com o trabalho, pois conforme 

alguns depoimentos o trabalho ocupa um lugar central em suas vidas. Alguns jovens frustram-se em 

suas expectativas de ingresso e de estabilidade rápida no mercado de trabalho após a graduação ou 

quando está quase se formando. Muitas vezes isso se dá devido à falta de informações aos jovens e 

a quem lida com eles. Para melhor enfrentar os desafios e/ou amenizar o impacto das dificuldades 

na transição universidade-mercado de trabalho, Figuera Gazo (1996) entende que a universidade 

deve assumir um papel de apoio ao estudante para facilitar a inserção no mercado de trabalho.  

As principais dificuldades relatadas pelos formandos dizem respeito aos concursos, a falta 

de experiência e a necessidade de qualificação, além disso, um dos formandos falou sobre a 

dificuldade de conseguir emprego pelo fato de ser homem em uma profissão onde a maioria é 

mulher. Seguem alguns depoimentos: 

A única dificuldade que eu vejo pra estar inserido nesse trabalho são os concursos por 

que tu tens que passar na prova pra pode entrar e a prefeitura e o estado, hoje, são 

assim um dos melhores lugares pra se trabalhar em questão salarial. Se tu for trabalhar 

em uma escola particular a questão salarial tá muito defasada (Entrevistada 3). 

Dificuldade é pra quem tá começando do zero, que não tem nenhum curso. E que o 

único curso que tem é a pedagogia que pode assim tirar dez na prova, mas que vai fica 

pra baixo (Entrevistada 4). 

É como eu digo assim, hoje em dia no ramo que estou, é bem difícil. É bem 

competitivo. As provas da prefeitura, nossa, se tornam cada vez mais difíceis, né 

(Entrevistada 7). 

Assim no meu caso específico na Pedagogia é bem complicado por que eu sempre 

faço um paliativo assim de que o homem na Pedagogia é a mesma coisa que a mulher 

na engenharia ou um curso assim. É… Eu já passei por experiências de chegar em um 

lugar e ser rejeitado por ser homem por tratar com crianças, com meninas 

(Entrevistada 8). 
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Rocha-de-Oliveira (2012) parte do princípio de que a dificuldade de inserção profissional de 

certos grupos como os jovens, desperta a necessidade de uma compreensão deste processo que 

apesar de ser uma temática recente, no que se refere à pesquisa, considerando que seus estudos 

estejam em processo de desenvolvimento, a inserção profissional ainda passa por discussões acerca 

de uma definição conceitual. A revisão da literatura francesa coloca bases conceituais nas 

perspectivas econômica e sociológica a respeito de uma definição para inserção profissional. No 

que diz respeito ao contexto sócio histórico a inserção profissional é uma construção social que 

envolve aspectos da conjuntura econômica, estrutura demográfica e ocupacional de cada região ou 

país, níveis de formação e desenvolvimento tecnológico e industrial. Após este entendimento 

relacional entende-se que esta perspectiva para a compreensão da inserção profissional parte de um 

modelo que considera diversos elementos neste processo, em uma transição que além de 

profissional está no âmbito sociocultural.  

Esta categoria é fundamental para poder verificar o impacto que tem a transição acadêmica e 

laboral no percurso dos estudantes, no que se refere à formação recebida e área de atuação. Na 

presente pesquisa observou-se que para 3 (três) jovens formandos os conhecimentos recebidos na 

universidade são aplicados em parte no mercado de trabalho e muita coisa acaba não sendo 

utilizada. Já para outros 3 (três) os conhecimentos são completamente aplicados na área de atuação 

ou na prática do mercado de trabalho. Para um dos jovens esses conhecimentos não influenciaram, 

pois este já trabalhava na área. E o Entrevistado 5 (cinco) diz que o conhecimento recebido na 

universidade deve ser mais focado na realidade, pois a teoria fica muito distante do cotidiano do 

profissional de Pedagogia. As passagens a seguir revelam as opiniões dos alunos (as) sobre o 

assunto,  

Nem tudo, mas algumas coisas sim. Eu acho que a gente tem uma grade como a nossa 

profissão. É tudo muito amplo e dependendo da área que tu quer tu vai utilizar certas 

coisas que você aprendeu durante o curso ou nem utiliza tantas coisa. (Entrevistada 

8).  

Olha… Algumas matérias sim e outras matérias são mais a teoria. Como a matéria de 

jogos e brincadeiras é ótimo pra muita coisa na prática, né. Agora outras matérias eu 

acho que não são tão necessárias, mas é claro, tem um fundamento teórico que vai te 

ajudar mais pra frente né (Entrevistada 4). 

Completamente. Se é a tua área não tem como fugir é 100%. Tu vai para o teu estágio 

disposto a aprender ou tu não vai para o teu trabalho. Até a dica que a professora dá 
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sobre a experiência pessoal dela serve. Se tu gravar tu vai ver que lá na frente é igual 

(Entrevistada 1). 

Nesta perspectiva, quando os estudantes colocam sobre os conhecimentos adquiridos e o 

mercado, não deixam de estabelecer relações entre educação e trabalho, portanto, nesse caso 

específico notamos que há uma confluência evidente nesta relação. Entretanto, a universidade tem a 

atribuição de articular a vida acadêmica com intuito de preparar aspectos comportamentais ligados 

ao âmbito profissional e diversos outros aspectos necessários especificamente à área de atuação.  

Não há a menor dúvida que a educação é um meio que contribui para uma colocação mais 

qualificada no mundo do trabalho ou para uma projeção futura. Como sujeitos singulares, os jovens, 

se apropriam do social, modificando sentidos, aspirações e práticas que se tornam educativas, 

interpretam e significam seu mundo e as relações que estabelecem. Também os jovens estudantes 

têm um desenho da imagem que fazem da profissão, assim como têm projetos, sonhos e desejos. 

Em relação ao desenho da profissão um dos aspectos mais citados pelos jovens formandos foi 

acerca da desvalorização do profissional de Pedagogia, o que sugere que talvez seja a maior causa 

de desmotivação e de abandono ou evasão escolar.  

Eu ainda tenho uma imagem de que o professor ainda é essencial e ainda é primordial. 

Ainda é uma peça importante no ser humano. A gente estuda na história da Pedagogia 

que no começo da história era as pessoas que tinham boa vontade que faziam tudo de 

forma voluntária que ensinavam. Não é mais hoje, é claro. Só que ainda tem que ser 

um pouco reconhecido. E falta, falta valorização, reconhecimento, falta remuneração 

(Entrevistada 6). 

É triste falar isso, mas eu acho que os professores estão muito desvalorizados. Só que 

eu tenho esperança que isso possa mudar. É uma profissão que eu sempre sonhei 

exercer e é uma profissão que pode mudar o país e que pode mudar o futuro 

(Entrevistada 3). 

Eu vejo que ela é fundamento de tudo e que ela tem que ser tão importante quanto o 

médico, dentista, um psicólogo. Você também foi pra uma creche, para uma escola e 

foi educada por um professor e infelizmente a gente não tem esse valor aqui. Não na 

cidade, mas no nosso país. Antes de qualquer coisa, você foi educado por um 

professor (Entrevistada 2). 

Esta questão é muito importante para nossa análise e para os profissionais da área da 

educação, pois temos visto que um dos grandes problemas tem sido a falta de professores nas 

escolas públicas e a necessidade de suprir os números de professores necessários nas escolas, sendo 
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um dos dilemas atuais. Os motivos são especialmente as licenças médicas e a falta de interesse na 

profissão. Sugere-se, nesse caso, que a desvalorização acaba por afetar o ensino e muitos deixam de 

lecionar buscando outra profissão em que possam se realizar e elevar sua autoestima. Entretanto, no 

caso desta investigação dos 8 (oito) entrevistados 6 (seis) pretendem continuar estudando e se 

especializando na área da educação, esses são seus projetos futuros, 

Fazer o concurso pra professora né. Tentar como professora e quero fazer artes e 

futuramente se eu vir que a educação infantil não dá mais talvez eu entre nas séries 

inicias como professora de artes (Entrevistada 7). 

É, eu quero continuar estudando. Ano que vem eu quero ingressar na pós. Ainda não 

decidi qual que vou fazer, mas eu quero fazer e quero continuar fazendo cada vez 

mais. Aprendendo cada vez mais, cada dia mais preparada para o mercado 

(Entrevistada 3). 

Eu quero ver se termino esse ano se Deus quiser a faculdade e ano que vem fazer uma 

pós em educação infantil por que eu queria muito ficar na creche e eu quero ver se ano 

que vem eu consigo me efetivar como agente, se não eu vou ter que fazer novamente o 

concurso, mas não vou mais fazer como agente, vou fazer pra dar aula (Entrevistada 

2). 

Ao término deste estudo se pergunta: são possíveis estas realizações? Para alguns o presente 

se apresenta como possibilidade, já para outros só o futuro em sua imprevisibilidade balizará os 

acontecimentos. Portanto, apresenta-se na concepção de alguns jovens, quando elaboram, seja 

simbolicamente ou não seus projetos profissionais, uma necessidade de um tipo de trabalho que seja 

mais compatível com suas realizações, para que possam viver mais intensamente ou plenamente. 

Todas estas ponderações estão expostas num movimento constante, como um tecer e destecer 

ininterrupto destas relações e ligações, que por si só são inacabadas, movimento que os próprios 

jovens ajudam a formar cruzando, entrelaçando os sentidos sobre a educação e o trabalho, sobre 

seus projetos, sonhos e desejos.  

CONCLUSÕES  

Nota-se por meio dos resultados deste estudo que com maior frequência as expectativas 

destes jovens são positivas no que concerne à inserção profissional e suas variáveis analisadas. Os 

impactos da transição acadêmica e laboral dos formandos reforçam o comportamento de continuar a 

investir em qualificação para se inserir na área ou se manter e prosseguir com seus projetos. Os 

depoimentos mostram que o sujeito na sociedade atual se vê diante de vários dilemas na transição 
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acadêmica e laboral ou em seu processo de inserção profissional, sendo um momento complexo e 

heterogêneo em que aparecem satisfações e insatisfações no percurso. Esse movimento tem a ver 

com o próprio contexto das sociedades complexas em permanente movimento de transformação, 

por isso a identidade dos sujeitos, nesse caso os estudantes, se apresentam numa perspectiva de um 

sujeito com características cambiantes, que se encontra num campo de ação social e de relações, 

contrapondo-se a ideias determinísticas, de uma identidade homogênea que não dá mais conta da 

heterogeneidade, complexidade e pluralidade do social. Desta forma, a pesquisa também revela as 

diversas maneiras que os jovens se relacionam com a educação e o trabalho na atual sociedade, 

numa nova ética do trabalho que pressupõe intensas transformações em tempos de incertezas.  
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Resumo 

Este estudo teve como objetivo analisar os impactos na transição universidade-mercado de trabalho 
entre jovens universitários, em fase de conclusão de curso, por meio de suas expectativas. Estudos dos 
processos de transição têm recebido um impulso nas últimas décadas favorecendo a aparição de um 
importante corpo teórico e investigador ao redor deste tema. Quais as expectativas dos alunos (as) do 
curso de Pedagogia da Univali quanto à trajetória que vai da academia ao mercado de trabalho (inserção 
profissional) e os impactos desse processo, se constituiu na problemática central deste estudo. Também 
as Universidades, pesquisadores, educadores e orientadores profissionais que vêm acumulando 
experiências e uma vasta produção acerca do assunto têm mantido preocupações, ao mesmo tempo, 
que buscam alternativas para o tratamento do fenômeno transição universidade-trabalho ou inserção 
sócioprofissional. A metodologia desenvolvida foi a abordagem qualitativa, em que se priorizou 
entrevistas individuais e semiestruturadas com o uso de gravador e diário de campo. Nesta perspectiva, 
realizou-se entrevistas com 08 (oito) jovens universitários (as) formandos (as) do curso de Pedagogia a 
Distância da Universidade do Vale do Itajaí. Os eixos analíticos que nortearam a investigação e 
contribuíram para seus resultados são os seguintes: a realidade do mercado de trabalho relacionado à 
competência e a capacidade profissional, as dificuldades e facilidades de conseguir emprego, os 
conhecimentos recebidos na universidade aplicáveis ao mercado de trabalho, a imagem da profissão e 
projetos futuros de trabalho. Os resultados demonstraram as distintas maneiras que os jovens se 
relacionam com o processo de inserção profissional, revelando que os impactos estão baseados nos 
aspectos individuais e sociais (institucionais). Portanto, esperam que a universidade os prepare melhor 
para enfretamentos no mundo do trabalho que na atualidade vem recheado de incertezas e situações de 
improvisos.  

Palavras-chave: Jovens universitários; Impactos; Transição universidade-mercado de trabalho; 
Inserção profissional. 
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OS SENTIDOS DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO NA PERCEPÇÃO DE JOVENS 

UNIVERSITÁRIOS 

Tânia Regina Raitz – UNIVALI 

Camila Vial Fedozzi Moreira – UNIVALI 

INTRODUÇÃO 

Os jovens têm buscado cada vez mais aumentar sua escolaridade e qualificação para se 

inserir e se manter no mercado de trabalho cada vez mais heterogêneo e de profundas 

transformações. Estas mudanças vêm ocorrendo deste a década de 90, do século XX, com 

características como avanço das tecnologias, nova organização do trabalho, precarização das 

condições trabalhistas, terceirização, etc, em que há diversas e novas exigências de qualificação. 

Neste contexto, o trabalho ganha novas dimensões e seus sentidos se reformulam em função das 

diversas situações vivenciadas pelos jovens trabalhadores. Esta pesquisa investigou os sentidos que 

os jovens universitários (as) do curso de Psicologia, da Universidade do Vale do Itajaí, atribuem ao 

trabalho e a educação na atualidade, como elementos importantes que interferem no processo de 

inserção ocupacional do jovem no mercado de trabalho e oportuniza dar voz a estes universitários 

(as) sobre suas vivências laborais.  

De acordo com o levantamento da literatura, o mapeamento realizado por Carrano (2000), 

aponta em sua conclusão a relevância de estudos que investigam o jovem na sua condição 

universitária com mais complexidade trazendo como um dos exemplos, estudos que investigam o 

aluno jovem relacionado à condição de trabalhador. Por sua vez, Corrochano e Nakano (2000), são 

autoras que trazem considerações importantes também em outro levantamento bibliográfico 

alcançado acerca do tema “Jovens, Mundo do Trabalho e Educação” e concluem sobre a falta ainda 

de pesquisas que indagam sobre o desemprego do jovem, os sentidos do trabalho e da educação, 

como pensam, vivem, agem e sentem os jovens. 

O trabalho, antes de qualquer coisa, significa meio para a sobrevivência, entretanto, está 

relacionado a outros sentidos associados aos prazeres que a vida pode oferecer, numa fruição que se 

utiliza da música, dos afetos, sensibilidades, do aprendizado, etc, que se encadeiam e se 

diversificam em significados produzidos pelos jovens em relação ao trabalho e seus projetos que 

nem sempre se situaram em limites de fácil compreensão.  
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Nesta perspectiva, com intenção também de contribuir em promover transformações, 

ampliar a produção do conhecimento e debate acerca da temática juventude, educação e trabalho, 

esta investigação se iniciou com a suposição de que o universo a ser pesquisado é composto por 

jovens universitários que já estão inseridos no mercado de trabalho compatível com o curso 

universitário que frequentam e outros que ainda não se inseriram em sua área de atuação. Diante do 

exposto anteriormente, temos como norte o seguinte problema de pesquisa: Como se estabelece a 

relação entre trabalho e educação para jovens universitários de um curso superior e, 

consequentemente, quais os sentidos que estes atribuem ao trabalho e a educação? As contribuições 

desta pesquisa tiveram como finalidade dar visibilidade à percepção dos jovens universitários sobre 

a relação educação e trabalho, sentidos da educação e do trabalho, ao mesmo tempo refletir sobre 

alternativas que ofereçam reais possibilidades para a minimização dos graves problemas que os 

jovens enfrentam para inserção, permanência e valorização no trabalho.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Em revisita a alguns teóricos, em busca de descobertas das origens e concepções ocidentais 

históricas sobre o trabalho, como Albornoz (1994), Pais (2005), Sacristán (2003), Bendassolli 

(2007), Antunes (2010), observa-se que muitos são os sentidos atribuídos ao trabalho, ao longo da 

história da civilização ocidental. No entanto, no Brasil, as pesquisas têm revelado que os jovens 

atribuem diversos sentidos à palavra trabalho, mas o sentido de necessidade aparece como o 

principal. Esse sentido antes de tudo se refere à necessidade de trabalho para sobrevivência. 

Conforme Pais (2005) os sentidos atribuídos pelos jovens ao trabalho apresentam-se 

diversificados, se posicionam em ordens variadas, mas sempre em redes que se conectam numa 

total interdependência: observa-se que não há um único e principal sentido, mesmo que alguns se 

posicionem na dianteira. Há, sim, uma diversidade de sentidos, que desordenam numa ordenação, 

se mesclam, porque variados são os contextos, tempos e sentidos. No entendimento de Pais (2005), 

no contexto de sua pesquisa com jovens portugueses, trabalho, antes de qualquer coisa, significa 

meio para a sobrevivência, mas se relaciona a outros sentidos associados aos prazeres que a vida 

pode oferecer, numa fruição que se utiliza da música, dos afetos, sensibilidades, do aprendizado, 

etc.  

Conforme Selig e Valore (2010) a crescente alteração da lógica de produção global reflete 

no paradigma de emprego, gerando insegurança e preocupação com a exclusão da vida social. Isso 

ocorre, sobretudo, nos países ocidentais, em que o trabalho aparece como central no que tange a 
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vida financeira das pessoas, mas, também, quanto ao sentimento de integrar-se à sociedade e as 

formas de inscrição da subjetividade. Dessa forma, percebe-se a importância de mais integração 

entre os debates sobre os contextos das juventudes em todos os focos de investigação, de modo a 

proporcionar diálogos sobre as diversidades juvenis, tal como os sentidos expressos por essas 

culturas jovens que se ligam em total interdependência.  

Não se pode mais pensar discutir juventudes de modo isolado, apenas publicado e expresso 

em poucos minutos (Melucci, 1997, 2004). É preciso conversar mais, aproveitar o espaço global 

inerente nessa sociedade, conectando-se às redes de informação e de diálogos. Atualmente, a 

juventude é muito discutida no meio acadêmico e isso tem contribuição relevante, como afirma 

Pochmann (2004, p. 240) ao finalizar seu texto intitulado “Juventude em busca de novos caminhos 

no Brasil”, na pesquisa sobre a realidade dos jovens na educação e trabalho, “Enfim, há necessidade 

inegável de o país trilhar um novo caminho para a juventude”.  

Todavia, ainda conforme Sposito (2005, p.91), desponta nos últimos três anos outra nova 

condição juvenil presente nas análises contemporâneas, em função de formas dominantes que 

condicionam e se fazem características na juventude dos dias atuais “quer por sua adesão a valores 

tradicionalistas, quer por imersão no individualismo contemporâneo que pouco espaço daria para 

novas formas coletivas, associativas ou solidárias de ser estar no mundo”. Os comentários de 

Sposito são provocantes, pois transitam em torno de uma concepção de juventude, que leva em 

consideração a expressão da diversidade em seus modos e formas de vida e de homogeneidade, pela 

conquista de mais autonomia (viver suas experiências de modo mais autêntico, mais cientes de suas 

realidades e do mundo em que estão inseridos) em todas as dimensões, eles, simultaneamente, 

também são governados, controlados e limitados nas suas formas de ações. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta investigação de abordagem qualitativa utilizou para coleta das informações entrevistas 

individuais pautadas nos objetivos da investigação, com 8 (oito) sujeitos (formandos do curso de 

Psicologia da Univali) que cooperaram para aprofundamentos das informações com a finalidade de 

dar conta da problemática em questão. Na época eram formandos, matriculados no segundo 

semestre de 2017 e no primeiro de 2018, se encontravam na faixa etária dos 23 até 29 anos. 

Ampliamos a faixa etária em função das atuais discussões sobre o alargamento ou alongamento nos 

estudos sobre juventude. Autores como Pochmann (2004), Melucci (1997), Pais (2005), Sposito 

(2005), e outros, consideram que a faixa etária é concebida como um determinante que condiciona a 
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juventude vinculada sempre a uma fase de transitoriedade, gerando uma incerteza, uma 

instabilidade no momento de transição da adolescência para a vida adulta. Contudo, na atualidade, 

em razão do contexto econômico e outras variáveis culturais, essa reflexão se faz necessária.  

Na sistematização e tratamento das informações as contribuições de Franco (2008) e Bardin 

(2010) quanto à análise de conteúdo foram extremamente significativas para a interpretação e 

reflexão analítica, no sentido de “produzir inferências acerca dos dados verbais e/ou simbólicos” em 

que a “mensagem” é concebida como o “ponto de partida da Análise de Conteúdo”. Seja “[...] 

verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada” 

(FRANCO, 2005, p. 13). Portanto, os sentidos dos jovens foram baseados nos pressupostos da 

análise de conteúdo. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

Dos 8 (oito) alunos entrevistados, apenas 2 (dois) deles estavam trabalhando e 6 (seis) 

desempregados, destes nenhum atua na área de formação e 4 (quatro) desses eram bolsistas.  A 

angústia e a insegurança dos jovens em relação ao mercado de trabalho retrata aquilo que Teixeira e 

Gomes (2004) identificaram em seus estudos, de que a percepção de mercado desfavorável está 

associada a um menor grau de decisão de carreira e a percepção de mercado favorável a um maior 

otimismo quanto à inserção e obtenção de resultados. Nos depoimentos podemos observar que 

existem polaridades interessantes na relação da educação com o trabalho, nesse caso daqueles que 

estão sem trabalhar, 

Nesse trabalho eu comecei com 40h mas daí com os estágios eu fui diminuindo e fui 

pra 20h, mas só que o meu salário diminuiu também, minha mãe me ajuda também, 

mas não consegue me ajudar muito (Aluna S1 Psicologia).  

Bem difícil, foi tipo, uma opção que eu fiz ano passado quando eu estava na transição 

de ir para o último ano e eu comecei a me dar conta de que não seria possível 

continuar com o ritmo que eu estava.  Fazendo estágio [...] me sugava...ter aquela 

atribuição todos os dias tá me fazendo falta porque eu gosto dessa rotina de ter um 

lugar pra ir. (Aluno S2 Psicologia).  

Eu queria muito um estágio fora da universidade, não obrigatório, porém eu acho que 

assim, quando a gente entra na graduação a gente tem que viver pra isso aqui, eu me 

preocupo com o meu futuro fora daqui porque eu me formo agora em julho e eu não 

tenho nenhuma experiência profissional fora disso, só minha vivência aqui dentro 

(Aluno S5 Psicologia).  
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Até o ano passado eu estava em uma monitoria que é no laboratório de avaliação 

psicológica [...] como eu assumi um cargo de confiança na instituição religiosa que eu 

frequento eu escolhi dedicar mais tempo nessa instituição e sair desse trabalho 

remunerado. Foi uma escolha minha...os meus pais sempre me apoiaram, assim 

mesmo nunca tive um trabalho remunerada, seu sempre trabalhei como autônoma... 

(Aluna S7 Psicologia). 

Já os que estão trabalhando vivenciam experiências de aprendizagens muitos significativas 

para a área de atuação futura, apesar do trabalho executado atualmente não estar relacionado 

diretamente, há um ganho de experiência que com certeza irá contribuir com a formação na área da 

Psicologia e vice-versa, como narra o aluno S2,  

[...] eu dou aula em um programa de jovens aprendizes, eu dou aula para o programa 

de aprendizagem e, além disso, eu trabalho para uma ONG em alguns trabalhos 

pontuais de formação né, e faço alguns trabalhos de formação e desenvolvimento 

humano, nessa área social, do desenvolvimento social a psicologia me deu um suporte 

muito maior, tanto no meu desenvolvimento, no meu posicionamento, quanto dos 

conhecimentos e metodologias que eu aplico, os conteúdos que eu levo, as formas 

didáticas de trabalho, a psicologia ajudou muito assim. 

Quando se discute a relação que os jovens estabelecem com a educação e o trabalho, a 

questão da inserção profissional acaba sendo primordial, especialmente as dificuldades e os 

enfrentamentos que os jovens experimentam nesse período, em que têm diante dos obstáculos esses 

lançam estratégias diversas para tanto. A Inserção Profissional podemos dizer que é entendida como 

o próprio nome já diz a entrada no campo laboral, as primeiras experiências profissionais, o início 

da vida produtiva e porque não dizer remunerada do indivíduo.  

Rocha-Oliveira (2012) afirma que expressão inserção profissional surge na década de 80 e 

utilizada em textos legais para expressar a dificuldade dos jovens recém-formados de ingressarem 

no mercado de trabalho, ingresso este relacionado ao término das atividades acadêmicas e acesso ao 

mercado de trabalho. Por sua vez, Dubar (2005), sinaliza que há todo um contexto social sobre as 

buscas de inserção, e estas estão, sim, relacionadas a contextos familiares e escolares, cheios de 

carga subjetiva sobre o que se espera de tal indivíduo nas mais diferentes culturas e crenças 

compartilhadas. Em um estudo realizado por Teixeira (2004), os entrevistados relatam que a 

formação profissional vai além do conteúdo teórico visto em aulas, incluindo habilidades nas 

relações sociais, também a facilidade de fazer contatos e lidar com a competição, neste estudo três 

formandos expõe suas experiências, 
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Atribui-se ao estágio específico e a pesquisa como trabalho no meu caso, no 

ambulatório eu sinto um pouco de dificuldade, que a gente sempre fala isso, em 

relação a medicina. Eles recebem o prontuário, é para ser lido por todos, mas as vezes 

eles pegam o prontuário e já vão para o atendimento e a psico fica. (Aluna S8 

Psicologia) 

Eu trabalho com pessoas com deficiência, dificuldade de aprendizagem, então no 

curso todas as questões de educação inclusiva e psicologia inclusiva a gente vê muito 

tarde no curso e também uma pincelada para a demanda que é, é muito pouco. (Aluno 

S5 Psicologia) 

Destaca-se na análise sobre a relação que os formandos estabelecem com o trabalho e suas 

dificuldades de inserção profissional o quão é importante pensar no futuro, traçar metas e objetivos, 

entender de si e do mercado, correlacionar os interesses pessoais às necessidades apresentadas com 

as tendências do mercado de trabalho, a percepção de boas oportunidades perpassam e se sobrepõe 

as eventuais dificuldades que podem aparecer.  

Já quando tratamos da temática dos sentidos do trabalho e da educação pode-se dizer que o 

futuro pretendido está imbricado na história vivida, nas mediações sociais e nos significados que 

foram sendo atribuídos à atividade produtiva. Há muita falta de informações aos jovens e também 

daqueles que estão ligados à sua formação, no sentido de enfrentamento dos desafios ou de 

amenizar o impacto das dificuldades na transição universidade-mercado de trabalho.  

Nesta pesquisa definimos o perfil do jovem de hoje como aquele que busca sua identidade 

profissional, sua autonomia nas decisões pessoais e profissionais, a sua independência financeira e 

sua participação ativa na sociedade através do trabalho. Entretanto, o sentido que estes jovens 

atribuem a educação e ao trabalho é extremamente significativo para entender suas experiências e 

desafios profissionais. A educação acaba sendo uma ponte para o futuro diante das exigências na 

atualidade por formação e atualização do conhecimento. Segundo alguns depoimentos os sentidos 

falam por si só, a importância da educação em suas vidas, 

Eu acho que a educação é fundamental, não tem como a gente fazer as coisas sem que 

a gente tenha um estudo sobre elas. Eu acho que não faz muito sentido a gente 

trabalhar sem ter lido um texto ou então a gente saber o que a gente vai fazer 

ali...então a educação é fundamental para qualquer coisa, seja ela qual for, não precisa 

ser necessariamente só escolar ou de alfabetização a nossa educação universitária. 

(Aluna S4 Psicologia)  
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Transformação acredito que pode ser clichê, mas é o que eu mais vejo. Relacionando 

com a graduação, eu entrei uma pessoa e hoje eu saio outra e a educação formal, eu 

vejo que ela me possibilitou a abertura de várias portas e várias possibilidades que até 

então eu não conhecia, assim mundos que eu nunca imaginei que eu fosse percorrer ou 

fosse conhecer. (Aluno S8 Psicologia) 

Pra gente viver bem tem que ter educação, pra gente ter uma sociedade boa tem que 

ter educação, pras pessoas terem noção dos seus direitos tem que ter educação então 

pra mim é a base de uma boa convivência, a base de uma boa vida, com qualidade de 

vida é ter educação. O que eu aprendi não foi dentro da sala de aula, foi em 

experiências tipo os estágios extracurriculares, os projetos de extensão (Aluna 5 

Psicologia).  

Os elementos trazidos pelos jovens universitários do curso de Psicologia se constituem em 

sentidos diversos da educação em que são destaques na análise do próprio processo de formação, a 

educação neste ponto de vista deve ser reformulada, sendo que influencia todos os setores da vida 

de um povo, pois sem educação, que inclui informação, ninguém é capaz de determinar seus 

caminhos e escolher seus trabalhos. Seguem outras falas, 

[...] pra mim a educação deveria ser e ela é encontrar meios de você, encontrar essas 

respostas que a gente já tem, vamos dizer assim, então a educação pra mim ela é 

mediação né, para você descobrir o mundo, a partir de respostas que você já tem ou 

dessa, a psicologia também é isso. Por quê? o outro tem experiências que eu não 

tenho, têm vivências que eu não tenho, então ele vai contribuir para que eu descubra, 

que eu vá fazer a minha caminhada (Aluno S7 Psicologia) 

[...] que a educação ela tem que ser o meio para propiciar às pessoas a se 

desenvolverem integralmente. Se desenvolverem enquanto um ser bio, psico, 

espiritual, social...para um educar o objetivo é desenvolvimento econômico ele vai 

valorizar e trazer ensinamentos que vão levar a pessoa ao desenvolvimento 

econômico. Então, a relação da educação com o trabalho ela depende de qual a meta 

da educação, qual o objetivo do educador ou da instituição de ensino, a universidade, 

depende dos valores, da visão e missão desse lugar'(Aluna S4 Psicologia) 

As mudanças futuras na área educacional propõem fortes desafios ao estilo e ao conteúdo da 

educação. Novas formas culturais (símbolos, fantasmas, desejos, projetos vitais) emergem na 

sociedade do risco, mediática, individualista; estas também propõem desafios ao sistema 

educacional e à formação de novas gerações. É importante a noção de “educação para a vida”, 

manejada em muitas reformas educacionais da região e nos foros intergovernamentais e 
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internacionais. Não pode haver rompimento entre o cotidiano, necessidades e potencialidades das 

pessoas, de um lado, e proposta educacional, de outro. Isto é transformar o sentido correto e falar 

em formação humana que abrange as diversas capacidades e habilidades do ser humano, dimensão 

também difícil de aplicar hoje numa sociedade capitalista e extremamente individualista.  

O trabalho que os realiza é no entendimento destes jovens o que dá sentido ao trabalho, 

seguido por aquilo que podem aprender, se aperfeiçoar e que respeite sua vida pessoal, também 

aquele trabalho que permita a este jovem ter influência no meio no qual está inserido, as questões 

básicas de sobrevivência são por eles consideradas, também o ato de trabalhar é considerado uma 

atividade humana, a partir dos ensinamentos de Marx (1980) isto significa levar em consideração a 

ontologia do ser, 

Trabalho eu acho que é uma atividade humana que produz prazer...o sentido do 

trabalho é a não monotonia, é tu acreditar no que tu faz e que realmente aquilo te traga 

prazeres e que tu não esteja lá por interesses hegemônicos, por exemplo: capitais, ou 

interesses sei lá, político-partidários, ou interesses de poder [...] eu gostaria que o 

trabalho tivesse um sentido mais libertador pra pessoa e não tão, tão prisioneiro. 

(aluna S1 Psicologia) 

Outro estudante traz sua atribuição de trabalho relacionado às características do capitalismo, 

[...] que o trabalho é uma coisa muito importante porque, só que o problema dele é que 

o trabalho é atribuído ao capitalismo então a gente trabalha pra gente poder ter um 

valor x pra gente adquirir coisas e nem sempre a gente faz o que a gente gosta. Eu 

acho que o ato de você trabalhar e não de ser um trabalho é uma coisa mais libertadora 

(Aluna S3 Psicologia).  

O sentido da vida também está presente quando eles tentam dar sentido ao trabalho e ao 

desenvolvimento do outro, já que na Psicologia o cuidado, também como em outras áreas da saúde, 

aparece evidente, se sentir útil trabalhando, também aparece como oportunidade, missão, e 

especialmente como forma de alienação representada pela rotina do trabalho, 

Pra mim ele tá muito relacionado a sentido de vida, assim, né. A propósito de vida. O 

trabalho pra mim ele precisa tá relacionado ao propósito que eu escolhi e que eu 

encontrei na psicologia, que é contribuir para o desenvolvimento do outro. Tem isso 

de me sentir útil, de me sentir produtiva né, tem esse sentido também. É algo que me 

move, que me proporciona ter criatividade..Pra mim trabalhar, hoje, é realizar uma 

atividade que de alguma forma vai ser produtiva, tem um fim, tem um propósito. 

(Aluno S7 Psicologia). 
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[...] eu vejo trabalho como uma oportunidade e a gente tem de cumprir uma missão, 

por influência da logoterapia eu vejo o trabalho como um meio para nos 

humanizarmos...por sermos pessoas e sermos pessoas, sujeitos pensantes e em 

evolução, eu acredito que há uma necessidade de atrelar essa necessidade (de uma 

remuneração) a um sentido...Então as pessoas elas acabam trabalhando como algo 

rotineiro sem uma reflexão e fica aquela coisa alienada. (Aluno S8 Psicologia). 

Outro sentido que aparece em uma das falas de um dos formandos é como formador de 

caráter, “Eu acho que o trabalho ajuda a formar o teu caráter. Além do salário que a gente ganha, 

ajuda a formar o teu caráter [...] que tu se sente valorizado...”  Nota-se quando uma diversidade dos 

sentidos sobre o trabalho e a educação na fala dos jovens, conforme Pais (2005), que se mesclam e 

se interconectam numa nova dimensão na sociedade atual.  

CONCLUSÕES 

Ao finalizarmos este estudo algumas conclusões foram importantes para dar conta dos 

objetivos que se propôs. Quando se analisou o perfil destes jovens formandos notou-se que o que é 

ser jovem na atualidade demanda uma complexa relação que estes têm que estabelecer desde cedo, 

às vezes já adolescência, com as escolhas que fazem. Estas geralmente estão relacionadas ao curso 

que farão na universidade. Ao mesmo tempo estas reflexões continuam durante todo o tempo até se 

formarem. Estes vivem um mundo de incertezas e inseguranças na transição acadêmica e laboral, 

não é fácil escolher mesmo, os jovens se deparam com um mundo de possibilidades, uma sociedade 

com ambiguidades, pessoas de muito sucesso, felizes, infelizes e aquelas que mesmo inseridas 

permanecem na incerteza se o que fazem é mesmo o que gostam. Desta forma, diante de tantos altos 

e baixos que o jovem julga esta, como uma fase decisiva em sua vida, aquilo que desenhará seu 

futuro, uma decisão que, muitas vezes, não é única e vem acompanhada com uma bagagem 

significativa de expectativas da família, amigos e a cobrança natural de chegado o momento e agora 

o que fazer.  

O sentido que estes jovens atribuem a educação e ao trabalho é extremamente significativo 

para entender suas experiências e desafios profissionais. A educação acaba sendo uma ponte para o 

futuro diante das exigências na atualidade por formação e atualização do conhecimento. Segundo 

alguns depoimentos os sentidos falam por si só, a importância da educação em suas vidas é 

primordial para se alcançar os projetos profissionais. Os sentidos do trabalho se mesclam e 

aparecem na diversidade, desde o sentido mais instrumental até formador de caráter.  
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Resumo 

Este texto traz resultados de uma pesquisa qualitativa que investigou os sentidos que os jovens 
universitários (as) de uma Universidade do Sul do Brasil, atribuem ao trabalho e a educação na 
atualidade. Nos últimos anos ocorreram muitas transformações no mundo do trabalho, especialmente a 
partir da década de 90, do século XX, os jovens foram os mais atingidos neste contexto. As incertezas e 
inseguranças no mundo do trabalho foram sentimentos emergentes para diversos profissionais quanto 
sua inserção profissional, bem como aqueles que lutam para se manter no heterogêneo mercado de 
trabalho brasileiro. Nesse cenário o trabalho ganha novas dimensões, para além da ética formal 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 561 

proliferam muitas atividades informais e os jovens passam a atribuir diferentes sentidos à educação e ao 
trabalho a partir das diversas situações vivenciadas na experiência com o emprego e o desemprego. Os 
sujeitos da pesquisa são alunos (as) que trabalham e frequentam a Universidade no período diurno e 
noturno. A metodologia de abordagem qualitativa utilizou na coleta de dados entrevistas semi-
estruturadas individuais, com (8) oito jovens universitários, diário de campo e o uso de gravador. Os 
resultados mostram que estes jovens atribuem a educação e ao trabalho diversos sentidos articulados 
entre sobrevivência, auto-realização, desenvolvimento, formação de caráter, dignidade, e outros, 
estabelecendo uma relação insegura em razão às novas exigências no mundo do trabalho. Portanto, os 
jovens merecem maior visibilidade a partir de programas que possam contribuir com medidas urgentes 
ou soluções que venham amenizar os problemas vivenciados na educação e no trabalho. Desta forma, 
necessita-se que os gestores das políticas públicas coloquem em prática os programas governamentais 
que possam possibilitar a juventude de nosso país e região alçar voos mais altos e concretos em seus 
sonhos e projetos e que consigam satisfazer suas expectativas e superar os dilemas na relação educação 
e trabalho.  

Palavras-chave: Jovens universitários, Sentidos; Educação; Trabalho.    

EDUCAÇÃO E TRABALHO SOB A PERSPECTIVA DE ESTUDANTES JOVENS DO ENSINO 

MÉDIO NOTURNO 

Daiane Caetano Costa de Aquino – Rede Municipal de Itajaí-SC 

Naiara Gracia Tibola – UNIDAVI 

INTRODUÇÃO 

Atualmente ao se discutir o termo juventude é importante considerá-lo como algo fluído, 

uma vez que ao longo da história da humanidade esse conceito já passou por diversas 

transformações, dependendo do lugar que se fala e dos espaços geracionais que estes jovens estão 

inseridos. Desta forma, abordar a tríade juventude, educação, trabalho passa a ser um grande 

desafio, principalmente devido às relações complexas imbricadas nessa tríade.  

Na crise “estrutural de desemprego" (ANTUNES, 2009, 2015; FRIGOTTO, 2013), milhões 

de jovens saem em busca da sua inserção no mercado de trabalho e enfrentam o que Pochmann 

(2000) denominou de “a batalha do primeiro emprego”.  Para muitos jovens brasileiros oriundos das 

camadas populares, esta batalha se inicia durante a educação básica, em específico durante o ensino 

médio, quando os jovens estudantes diante das necessidades financeiras vivenciadas em seu núcleo 

familiar, se preocupam em ter uma atividade que seja remunerada, para contribuir com a renda da 

sua família. Neste sentido, definir-se como jovem é também passar por fases conflituosas, além de 

ser um período motivado por contribuições em atividades na comunidade, sociedade e no trabalho. 

A convivência com jovens estudantes (alguns em busca de seu primeiro emprego, outros de 

escolarização/certificação, ou ainda, de aperfeiçoamento profissional), constitui-se em fatores 
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cruciais que suscitam o interesse uníssono das autoras por aprofundamento teórico nessas categorias 

e originaram mais esta pesquisa envolvendo as temáticas aqui abordadas – juventude(s), trabalho e 

educação.  

Diante do exposto partimos do seguinte questionamento: Como são percebidas pelos jovens 

estudantes do ensino médio noturno as relações entre educação e trabalho? Com a finalidade de 

realizar a pesquisa foram delimitados os objetivos que nortearam o processo de construção deste 

estudo que e posteriormente originou este o artigo. Por objetivo geral: Compreender as relações 

estabelecidas entre Educação e Trabalho na vida dos jovens estudantes do ensino médio noturno. 

Com isto os objetivos específicos ficaram assim delimitados: a) caracterizar o perfil dos estudantes 

no que se refere: idade, cidade, estado civil, identificação de gênero, entre outros; b) traduzir os 

sentidos que estes jovens atribuem a Educação e Trabalho; c) sintetizar a opinião dos jovens em 

relação à nova configuração do Ensino Médio. Neste estudo utilizou-se a abordagem de pesquisa 

qualitativa, como instrumento de coleta de dados um questionário totalmente estruturado. Já a 

análise das informações seguiu os preceitos da técnica de análise de conteúdo baseada em Franco 

(2008) e Bardin (2016). 

O artigo está organizado em três seções.  A primeira aborda as categorias juventude, 

trabalho e educação como fundamentação teórica. A segunda expõe o caminho metodológico, os 

participantes e o cenário da pesquisa. Na terceira seção apresentam-se as informações empíricas 

coletadas e as análises. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Como já mencionado na introdução deste artigo, para discorrer sobre a categoria 

juventude(s) se faz necessário enxergar os jovens com diversos olhares, “tais diferenças entre os 

jovens se vinculam às experiências de cada geração e aos contextos específicos e globais aos quais 

pertencem” (MELO, BORGES, 2007, p. 378), as modificações sociais, culturais e questões 

relacionadas à construção histórica de gênero são fatores que contribuem na tessitura das 

identidades juvenis. O termo juventude é aqui utilizado no plural para expressar que não existe 

somente uma juventude, mais sim várias “juventudes” que são esculpidas de acordo com os seus 

contextos históricos e fatores inerentes a eles (ABRAMO; BRANCO, 2005; DAYRELL 2007; 

PAIS 2009).  

Em nível de elaboração de políticas públicas, definição de direitos ou de deveres e de 

levantamentos demográficos a definição da juventude dentro de um recorte etário se constitui num 
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viés aceitável, no entanto é preciso ter cuidado para não cair em determinismos e passar a ver a 

juventude de forma homogênea e linear, numa perspectiva biologizante dessa etapa da vida.  

Na perspectiva histórico-sociocultural a juventude é definida com uma categoria específica 

da sociedade, não é estática, é heterogênea, que apresenta semelhanças na sua coletividade e 

diferenças cunhadas pelo contexto que está inserida, ou seja, em cada período da história a 

juventude passa por uma definição se modificando culturalmente e deixando sua marca na 

sociedade, conforme sinaliza Dayrell (2003) em seu artigo denominado “O jovem como sujeito 

social”: 

A juventude constitui um momento determinado, mas não se reduz a uma passagem; 

ela assume uma importância em si mesma. Todo esse processo é influenciado pelo 

meio social concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que este 

proporciona (DAYRELL, 2003, p.42). 

Em uma entrevista concedida ao projeto Especial Juventude que aborda questões de 

educação, violência e discriminação, Abramo (2018) corrobora com a visão de juventude como 

sujeito social destacado por Dayrell (2003), ao dizer que “[...] a noção de juventude é socialmente 

variável. A definição do tempo de duração, dos conteúdos e significados sociais desses processos se 

modificam de sociedade para sociedade” (ABRAMO, 2018).  

O conceito de juventude reconhecido pela abordagem histórico-sócio-cultural busca 

compreendê-la em uma concepção histórica de seu desenvolvimento, focando na totalidade e no 

contexto no qual se está inserida. Raitz (2003) enfatiza que: 

De acordo com cada momento histórico, existem influências contextuais absorvidas 

nas produções sobre a temática. Obviamente sendo os jovens vistos como sujeitos 

histórico-sociais, a realidade e as análises não devem se manter estáticas durante o 

passar dos anos, portanto, estas mudanças são absorvidas de modos diversos, 

dependendo de cada momento histórico (RAITZ, 2003, p.30). 

A contemporaneidade está interligada à diversidade e à heterogeneidade da(s) juventude (s), 

suas características e estilos de vida que se mostram mais evidentes. As atitudes, gostos e estilos 

dos jovens dentro da sociedade rompem barreiras em relação à faixa etária determinista utilizada 

para definir a(s) juventude (s) por alguns autores e por alguns órgãos pertencentes ao governo. Um 

exemplo é o IBGE, numa delimitação ligada unicamente ao percurso biológico de desenvolvimento 

dos indivíduos, uma vez que na atualidade o jovem se coloca como ser ativo na sociedade e 

contribui com sua transformação.  
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Neste sentido, o jovem se constrói e reconstrói em seu tempo e o local em que está inserido 

(GROPPO, 2015), como atores de suas vontades, desejos e ações próprias em seu tempo. Neste 

processo de construção de identidade, o trabalho se encontra como um elemento muito importante 

na vida da(s) juventude(s) sejam elas pertencentes às camadas populares ou as mais abastadas.  

O trabalho, no entanto pode apresentar mais de uma definição, trouxemos autores que o 

tratam com conotações diferentes de acordo com a sua percepção: para Antunes e Alves (2004) o 

trabalho e visto como a venda da força do trabalho, em que homens e mulheres vendem sua mão de 

obra e em troca recebem o salário. Já para  Albornoz (1994) o trabalho vem carregado de emoções 

que podem representar algo ruim ou muito bom, pode também indicar transformação, sendo essa 

definição a mais pertinente a ser utilizada neste estudo quando nos referirmos ao termo trabalho, 

pois de acordo com Coutinho (2009, p. 191) "pensar sobre trabalho hoje é também assumir uma 

postura teórica sobre a sociedade atual”. 

Neste movimento a inserção profissional se configura num processo de aprendizagem e 

diversidade de elementos. Para Rocha de Oliveira (2012, p.130) “a inserção profissional não é um 

processo único vivenciado por uma multidão de indivíduos jovens, pois são múltiplas as juventudes 

construídas no mundo contemporâneo”. Segundo Raitz e Oliveira (2017, p. 9124) “ao escolher, 

normalmente, é necessário desistir de outras possibilidades, e assim faz-se necessário elaborar o que 

se deixará para trás quando se optar por um determinado caminho”.  

Dentro desta perspectiva o trabalho ganha mais uma conotação e está ligada a conquista, já o 

êxito em conseguir um lugar no mercado de trabalho “não depende apenas de um diploma, mas 

também de características pessoais, competências específicas, redes de relações e capacidade de 

ajustar-se a diferentes demandas de trabalho” (RAITZ e OLIVEIRA, 2013, p. 120). Esses diversos 

fatores contribuem para que os jovens estudantes percebam as relações que se estabelecem entre 

educação e trabalho. 

No atual mercado competitivo e instável a escolha profissional mesmo para aqueles jovens 

que têm a oportunidade de fazê-la, se torna um árido desafio. É válido ressaltar muitos jovens em 

situação de pobreza e vulnerabilidade social, movidos pela necessidade de ajudar suas famílias ou 

pela ânsia de alcançar independência financeira, se inserem no mercado de trabalho de maneira 

informal, sujeitando-se aos subempregos conforme o que elucidou a pesquisadora Corrochano 

(2008) em sua tese de doutorado. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Refletir sobre a tríade educação, trabalho e juventude é então mostrar a realidade que jovens 

das camadas populares de diversas partes de nosso país enfrentam todos os dias, em busca de uma 

condição de vida mais próspera. Pensando em ouvir esses jovens e sanar as inquietações das 

autoras, eis que surge a pesquisa que resultou neste texto. 

A pesquisa foi desenvolvida no estado de Santa Catarina, na região do Alto Vale do Itajaí 

com jovens que estudam na Rede Estadual de Ensino nas cidades de Rio do Sul e Taió. O estudo 

contemplou estudantes das turmas do 2º e do 3º ano do Ensino Médio no período noturno, na 

modalidade regular.  

A apresentação da pesquisa de natureza qualitativa bem como os seus objetivos foram 

expostos aos estudantes e ao todo 13 jovens, sendo 8 (oito) do sexo masculino e 5 (cinco) do sexo 

feminino, solteiros(as), na faixa etária dos 17 e 18 anos de idade, voluntariamente responderam ao 

questionário que foi enviado através da plataforma Google Formulários. Este questionário continha 

12 questões pautadas nos objetivos propostos nesta pesquisa. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Salientamos que a contribuição de todos os jovens que responderam ao questionário foi 

significativa para pesquisa e possibilitou atender a um dos objetivos específicos que consistiu em 

caracterizar o perfil dos estudantes no que se refere: idade, cidade, estado civil, identificação de 

gênero, entre outros, contudo foram selecionados para maior aprofundamento e análise a 

contribuição dos 8 (oito) jovens estudantes, que responderam afirmativamente que além de cursar a 

noite o Ensino Médio,  no período diurno, estavam trabalhando.  

Dentre os 8 (oito) jovens que estavam atuando no mercado de trabalho, 6 (seis) cumpriam 

jornada de 8 (oito) horas diárias, 1 (um) jornada de 6 (seis) horas e 1(um) jovem cumpria 4 (quatro) 

horas diárias. Os locais de trabalho variam entre: supermercados, lojas de comércios variados, 

estágios em empresas e no setor público.  

Na questão 7 os jovens estudantes foram indagados sobre: Quais os sentidos que eles 

atribuem à educação em suas vidas? Nas respostas dos jovens estudantes apareceu em evidência os 

termos base e futuro melhor, caracterizando a educação como elemento essencial na formação e 

consequentemente na construção de um futuro mais engajado, que permita obter uma vida mais 
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digna. Como é possível constatar nas falas a seguir: ‘A base de tudo (J3)”, “Ter um futuro melhor 

(J4”) e “A educação é a base de tudo, sem educação nada é possível (J8)”. 

Ainda sobre os sentidos da educação, na fala do jovem J1 emerge um sentido novo, numa 

percepção bastante particular, que nos leva a inferir que diante da difícil tarefa de conciliar 

educação e trabalho, ou seja, realizar as atividades escolares e continuar trabalhando, este jovem 

encontra na turma que frequenta bons colegas, que fazem com que a educação para ele tenha 

sentido de “[...] respeito, auxílio, companheirismo e aprendizado (J1)”. 

Os depoimentos dos estudantes jovens sobre educação são dotados de sentidos construídos 

ao longo de seu processo de escolarização, para Freire (2011) educar é formar e ter consciência; é 

mudar de forma, é criar a forma. É o momento da problematização, da existência pessoal e da 

sociedade, do futuro (utopia). De tal forma que a educação não é somente ciência; é arte e práxis, 

ação-reflexão, conscientização e projeto. A educação deve, portanto, instalar esperança e nada é 

mais atual do que esse pensamento, em uma época em que vivemos mais alimentados pelo 

desencanto.  

Outra pergunta realizada Para você jovem estudante, quais os sentidos do trabalho (questão 

8)? Nas respostas obtidas cada um dos jovens atribuiu sentidos diferentes para o trabalho,  

Concluir meus objetivos, com novas oportunidades (J1). 

Criar responsabilidade de arcar com seus atos durante todo horário de trabalho e 

também fora, pois nos ensina a sermos adultos (J2). 

Aprendizado e crescer na vida (J3). 

Lugar onde me torno profissional na área (J4). 

Necessário para se manter, ajudar os pais (J5). 

Sobrevivência (J7). 

O trabalho serve como um aprendizado, sobre como o mercado funciona, como o 

mundo “gira” (J8). 

Destaca-se a resposta do jovem que trata o trabalho como obrigação e não o enxerga como 

um “ato de pôr consciente”, mas apenas de “desrealização profissional” (ANTUNES, 2015, p.172), 

Trabalho nada mais é do que uma obrigação do qual todos devem ter, entretanto, ninguém sente-se 

feliz com o mesmo (J6). Ao abordar questões relacionadas ao trabalho e educação Guimarães (2006) 

contribui dizendo que o sistema escolar se relaciona com o mercado de trabalho, 
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[...] a transição escola-trabalho dependeria, então, não apenas de características do 

indivíduo, ou da estrutura e funcionamento do mercado de trabalho, mas também, em 

grande medida, do modo como estão organizados os sistemas educativos nas 

diferentes sociedades. Modelos que promovem a formação específica, técnica, com 

terminalidade [...] (GUIMARÃES, 2006, p. 177).  

Para os jovens estudantes que precisam conciliar sua vida escolar com sua inserção no 

mercado de trabalho, eis a questão 9: Como é relacionar educação e trabalho? O conteúdo desta 

questão incita a reflexão sobre o que é ser jovem, estudante e trabalhador ao mesmo tempo, gerando 

percepções constituídas de sentidos referentes às suas conquistas, empecilhos e dificuldades 

enfrentadas, 

É um pouco puxado, porém não me arrependo de estar trabalhando o dia todo e 

estudando me sinto uma pessoa mais responsável (J2). 

É algo complicado de grande dificuldade, que exige muita concentração para 

administrar de forma eficiente ambas (J8). 

Os processos de escolhas e de transições que os jovens estudantes trazem em suas falas 

mostram as necessidades da sociedade, ao mesmo tempo, identificam a juventude e o trabalho como 

uma questão importante, segundo Raitz (2013, APUD, MARX, 1980), a sociedade constitui uma 

base que perpassa pelo trabalho, satisfazendo as necessidades humanas. Desta maneira, novas 

questões de educação e trabalho estão postas em um contexto em que as políticas educacionais 

voltadas para o Ensino Médio sofreram significativas mudanças, através da Lei 13.415 de 16 de 

fevereiro de 2017, que instituiu o Novo Ensino Médio, com alteração de carga horária da jornada 

escolar e  ofertado por Itinerários Formativos. 

 Os jovens estudantes que participaram desta pesquisa durante o ano letivo de 2019 atuaram 

como sujeitos “pensantes” na construção do Novo Ensino Médio para o Estado de Santa Catarina, 

respondendo a questionários, contribuindo nas discussões com os gestores escolares e grupos de 

estudos, orientados pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina.  

Diante deste movimento e envolvimento foi indagado aos jovens (questão 10) Como você está 

percebendo as políticas públicas de educação para o Novo Ensino Médio?  

Algo confuso e sem resultados (J1). 

Acredito que esteja sendo criada para melhorar a educação dos próximos estudantes 

(J2). 

É uma boa ideia, se tiver estrutura para receber a proposta (J6). 
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Este novo projeto se conseguir se consolidar, creio que vai ser de grande importância. 

Pois os atuais projetos para o novo ensino médio são grandes incentivos aos jovens 

(J8). 

As falas dos jovens expressam preocupação no que tange as melhorias, mudanças e 

incentivos para permanência na escola do estudante que também é trabalhador, atendendo assim 

suas necessidades e anseios. Esse fato reforça a importância de se ouvir os jovens na elaboração das 

políticas públicas voltadas a atender as suas especificidades atuais: formação escolar, preparação 

para o mercado de trabalho, etc, além de medidas facilitadoras para concomitância entre educação e 

trabalho, pois o que foi dito por esses estudantes acaba sendo “uma representação e uma situação 

social simbolizada e vivida com muita diversidade na realidade cotidiana” (GROPPO, 2000, p.15) 

de outros jovens da camada popular. 

CONCLUSÕES 

Ao concluir os resultados deste estudo mostrou-se extremamente relevante a necessidade de 

elaborar políticas públicas que se preocupem em olhar os jovens como beneficiários e autores 

destas políticas, especialmente no que se refere às suas vivências na relação educação e trabalho, 

tríade de estudos recentes e tão cara na área da educação. Os estudantes/trabalhadores do Ensino 

Médio trouxeram algumas percepções de suas experiências vividas e das dificuldades de conciliar 

os estudos e o trabalho, questão extremamente significativa para as suas vidas, construídas 

diariamente com óticas diferentes.  

Ao analisar as respostas relacionadas sobre os sentidos da educação e do trabalho, do ser 

jovem e vivenciar o trabalho e a educação nos tempos atuais, assim como analisar e opinar sobre 

políticas públicas, mostra na percepção destes jovens a importância e as responsabilidades perante a 

sociedade. Eles vivenciam um movimento de ir e vir desafiando a realidade, em que muitos desafios 

na atualidade se apresentam para poderem realizar seus projetos.  

Nesta perspectiva que se pode afirmar que de fato os jovens têm o entendimento do sentido da 

educação e do trabalho em suas vidas quando explicitam em suas falas de que a juventude e o 

trabalho trazem inseguranças, angústias, medos, etc, mas ao mesmo tempo responsabilidades e uma 

condição de viver e estar em sociedade.  
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Resumo 

O presente estudo é fruto de uma pesquisa que se propôs a compreender as relações estabelecidas entre 
Educação e Trabalho na vida dos jovens estudantes do Ensino Médio noturno. Teve como objetivos 
específicos: a) caracterizar o perfil dos estudantes no que se refere a: idade, cidade, estado civil, 
identificação de gênero, entre outros; b) traduzir o os sentidos que estes jovens atribuem a Educação e 
Trabalho; c) sintetizar a opinião dos jovens em relação à nova configuração do Ensino Médio. Como 
aporte teórico utilizado destaca-se: Antunes (2009); Dayrell (2003); Frigotto (1998); Pochmann (2007); 
Raitz (2003), entre outros. Esta investigação de natureza qualitativa utilizou o questionário estruturado 
para coletar os dados, para analisá-los recorreu-se a técnica de análise de conteúdo, baseada em Franco 
(2008) e Bardin (2016). Os resultados do estudo mostram a necessidade de elaborar políticas públicas 
que se preocupem em olhar os jovens como beneficiários e autores destas políticas, especialmente no 
que se refere às suas vivências na relação educação e trabalho. Os jovens vivenciam um movimento de 
ir e vir desafiando a realidade, em que muitas são as dificuldades que se apresentam para poderem 
realizar seus projetos profissionais. Eles têm o entendimento do sentido da educação e do trabalho em 
suas vidas e o quanto essa relação traz inseguranças, angústias, medos, etc., na atualidade, mas ao 
mesmo tempo responsabilidades e uma condição de viver e estar em sociedade.  

Palavras-chave: Juventude(s); Educação, Trabalho; Ensino Médio. 
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INTRODUÇÃO 

As reformas realizadas no nível médio de nossa educação foram tantas nos últimos anos que 

nos motivam a questionar quais seriam as razões por se alterar tanto um mesmo nível de ensino? E 

para respondermos a essa questão, faremos uma análise documental tanto dos textos legais, quanto 

dos projetos das reformas sancionadas no ensino médio brasileiro desde a promulgação da LDBEN 

(9.394/96) até os dias de hoje, comparando historicamente com as reformas realizadas após a LDB 

(4.024/61) sob a perspectiva fundamentada por Ball e Bowe (1992) sobre o ciclo de políticas, 

analisando os contextos de influência e de produção de uma política pública educacional e as 

orientações da nova ordem global de acumulações flexíveis definidas por Harvey (1994).    

O ENSINO MÉDIO BRASILEIRO. 

O ensino médio brasileiro nasceu de uma necessidade propedêutica; a preparação dos 

estudantes para ingresso nos cursos superiores. E deste modo moldou-se como um nível de ensino 

elitista e excludente, caracterizando-se assim por séculos na educação brasileira.  

Através da LDB de 1961 (a lei 4.024) que o ensino médio foi nomeado deste modo e então 

dividido em dois ciclos: o ginasial de quatro anos, e o colegial de três anos. Cabendo ao ciclo 

ginasial uma formação mais aprofundada das disciplinas básicas discutidas no ensino primário, 

enquanto que ao ciclo colegial caberia uma formação técnica profissionalizante, ou um 

encaminhamento a discussões preparatórias para o ensino superior. Todavia, apesar da inserção 

oficial de um caráter profissionalizante como fim do ensino médio, sua principal função ainda se 

constituía da preparação ao ingresso de cursos superiores. Porém, com a promulgação da lei 5.672 

de 1971 o ensino médio brasileiro sofre nova reforma, adequando sua finalidade exclusivamente 

para a formação profissionalizante, além de unir o ciclo ginasial do ensino médio da LDB de 1961 

com o ensino primário básico, excluindo o exame de admissão que havia para ingresso nessa etapa 

de ensino, deixando apenas os três anos do ciclo colegial como pertencente ao nível do ensino 

médio.  

Ambas as reformas, a LDB de 1961, como a lei 5.672 de 1971, tiveram uma grande 

dificuldade em sua implementação e distribuição. O custo do oferecimento em todo território 

nacional das opções de formação técnica, de modo justo e igualitário, era economicamente inviável, 

além da grande dificuldade em promover infraestrutura mínima para oferecimento dos cursos 

profissionalizantes e professores qualificados para ministrarem as aulas.  
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Em 1996 foi promulgada a lei de diretrizes e bases da educação nacional, a LDBEN 9.394, 

trazendo a democratização do ensino como pauta principal de suas orientações legais, o que 

culminou nas questões quantitativas da oferta de ensino no país, sobretudo os números de acesso ao 

ensino médio, que passou a fazer parte da educação básica, tornando-se um nível escolar 

obrigatório. Desde a lei 7.044 de 1982 o ensino médio não era mais exclusivamente 

profissionalizante, porém, a partir da reforma efetuada em 1998, o ensino médio adotou uma 

proposta de modelo educacional integral assumindo, conforme proposto na LDBEN de 1996, uma 

formação voltada tanto para o mundo do trabalho como a prática social cidadã, prometendo uma 

igualdade de oportunidades a todos os estudantes brasileiros. Contudo, esse abarcamento engrossou 

a crise de finalidade do ensino médio: afinal ele deve ser propedêutico ou profissionalizante? Será 

que optando por um modelo ou outro ele atenderá as expectativas de todos os jovens brasileiros? E 

sob a expectativa de responder uma dessas questões e tentando sanar as assustadoras evasões deste 

nível de ensino, o ensino médio brasileiro sofreu ao longo desses vinte e um anos (se considerarmos 

a LDBEN de 1996 até a sua última reforma realizada em 2017) 3 grandes reformas, mais de uma 

reforma por década. 

Ball (2012) aponta essas reformas como tendências globais, ou seja, não são características 

inerentes ao Brasil. E ainda denuncia uma intenção por trás dessas reformas, advindas de um grupo 

específico; poderes centrais da economia global. Por esta razão elucidaremos a seguir as análises 

das políticas públicas educacionais com a análise do ciclo de política de Stephen Ball (1992), 

ampliando nossas discussões sobre a nova ordem global e as alterações dos mercados econômicos 

através das explicações da acumulação flexível de Harvey (1994), para tentarmos decifrar qual a 

dificuldade com o ensino médio brasileiro, que o levou desde sua constatação como uma questão 

nacional em alvo de tantas mudanças e reformas, observando assim o contexto de influência e o de 

produção das reformas do ensino médio brasileiro.  

A NOVA ORDEM MUNDIAL: CONTEXTO DE INFLUÊNCIA DAS REFORMAS. 

Segundo as leis brasileiras os jovens podem adentrar formalmente o mundo do trabalho no 

mesmo intervalo de idade em que eles devem estar no ensino médio. Portanto, os estudantes deste 

nível de ensino não são apenas estudantes, mas podem ser também trabalhadores, por isto, pensar 

no ensino médio é também pensar no mundo do trabalho, Silva (2000) já mencionava essa relação. 

E justamente pensando sobre este aspecto, que notamos a crise de identidade do ensino médio 
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brasileiro; se forma jovens para o ingresso superior, ou se já os prepara para o imediato ingresso no 

mercado de trabalho. 

Contudo, pensar sobre o ingresso no mercado de trabalho para um jovem de 2020 é perceber 

a direção que nosso sistema econômico caminha, e das mudanças das relações trabalhistas que 

ocorrem desde a metade do século passado. E para desenvolvermos esse contexto de influência para 

a formulação das políticas públicas do ensino médio brasileiro, vamos retomar as discussões do 

geógrafo inglês Harvey (1994) sobre as relações construídas no mundo do trabalho com a nova 

ordem global após a crise do capitalismo do século XX e a ruína da lógica alicerçada no 

keynesianismo e no fordismo, quando ao contrário do Estado de bem-estar-social, as administrações 

públicas precisavam reduzir seus gastos com questões sociais, uma vez que a necessidade do 

capitalismo desta nova geração era a redução dos impostos pagos, sobretudo pelas grandes 

empresas. E essa economia em causas sociais garantiriam o contínuo crescimento de lucros e 

acúmulos de capitais, evidentemente, por um pequeno grupo global, mesmo que essas reduções 

com custos sociais significassem abandonar marginalizados do sistema grupos numericamente 

expressivos de pessoas. Afinal, a lógica fordista não faz mais sentido em um mundo globalizado, as 

regiões de produções, onde são coletadas as mãos de obra, não são as mesmas regiões em que o 

produto será comercializado, portanto, aquele grupo de trabalhadores não necessitam de poder 

aquisitivo para consumo dos produtos produzidos por eles mesmos. E as empresas escolhem as 

regiões do globo em que a produção lhes gere o maior lucro, evidenciando regiões com as mais 

escassas leis trabalhistas. São justamente essas alterações no sistema capitalista global que Harvey 

(1994) nomeia de acumulações flexíveis, um mercado que quanto mais flexível melhor para o 

acúmulo de lucros.  

Mas como fazer os trabalhadores aceitarem essa nova ordem mundial de trabalho? Uma 

ordem orientada agora pelo modelo da Toyota Motors de produção; de um trabalhador multitarefa, 

sem muitos benefícios, sem muitas garantias, com jornadas de trabalho volúveis e irregulares: como 

as pessoas prefeririam essa nova lógica? A resposta para esta questão nos é dada pelo próprio 

Harvey (1994) através de um conceito de Marx (1983) que é o exército de reserva, ou seja, os 

trabalhadores têm consciência de que seus empregos são ruins, mas ainda é melhor tê-los do que 

estarem desempregados, e a longa fila de espera por vagas de emprego, oferecem aos trabalhadores 

a convicção de que há alguém disposto a fazer aquilo que lhe parece desagradável. Logo, o trabalho 

passou a ser definido por Fernandez Enguita (1989) de alienado, e se há uma alteração no mundo do 

trabalho, há uma alteração no ensino médio, por isso faz-se necessárias reformas que encaixem as 
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formações dos jovens à nova ordem global. E essas reformas não se voltaram para modelos 

educacionais próximos ao orientado por Freire (2017), afinal, homens críticos, conscientes de sua 

realidade histórica questionariam essa ordem mundial que os deixam fixamente em desvantagem no 

mercado de trabalho, e esse questionamento não atende as necessidades do grupo dominador da 

economia global. E foi sob esse novo preceito de trabalho que a escola, segundo Fernandez Enguita 

(1989) deixou de ter um caráter de transmissor de conhecimento para fazer um “adestramento” 

humano para os interesses do mercado.  

Se somarmos ainda aos fatos históricos que levaram a essa nova ordem mundial, os estudos 

economicistas realizados nos EUA sobre modelos educacionais interessantes a economia capital 

dessa transição de milênio, teremos em a teoria do capital humano de Schultz (1964) uma premissa 

aos argumentos das principais reformas sugeridas pelos organismos internacionais. Uma teoria que 

defende a educação como fator correlato ao crescimento econômico, fazendo da transmissão de 

conhecimentos cabíveis à escola, um veículo para aumento de lucros empresariais. E sob a luz dessa 

base teórica, o aperfeiçoamento feito pelas políticas neoliberais abriram precedentes para a redução 

da educação pública ao máximo, diminuindo os gastos públicos com educação, enxugando o 

currículo, tornando os assuntos interessantes ao mundo do trabalho como, por exemplo, a 

substituição de carga horária de disciplinas como filosofia e sociologia, para substitui-las por 

disciplinas como empreendedorismo, a mudança dos jargões dentro do ambiente escolar, 

substituindo palavras como “direção” por “gestão”, além de transformar em mercadorias para o 

capitalismo a maior parte das demandas e serviços ligados a educação pública, terceirizando as 

relações e adaptando aos poucos a lógica social do serviço público aos interesses de lucros das 

empresas associadas.  

CONCLUSÕES 

Portanto percebemos um movimento das reformas educacionais de nível médio conjunto e 

consoante com as mudanças do mercado de trabalho de interesses capitais. Na construção do texto 

legislativo da LDB de 1961, ainda na discussão do Manifesto dos Pioneiros, iniciado na década de 

1930, a relação com o mundo do trabalho estava pautada nos ideais capitalistas de um Estado de 

bem-estar social, a crise do capitalismo global acontece na década de 1960, consagrando-se dez 

anos mais tarde, e neste momento o mercado muda suas necessidades industriais, o Estado 

reconfigura-se em um modelo mais alinhado ao neoliberalismo inglês e neste contexto é 

promulgada a lei 5.692/71, reformando o ensino médio exclusivamente como educação 
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profissionalizante. Não podemos esquecer o contexto histórico brasileiro de produção desta lei, 

estávamos em pleno uma ditadura militar, cujo foco era realizar um “milagre econômico” em nosso 

país, e para atingir este fim foram feitos cortes orçamentários nos serviços públicos essenciais, 

inclusive na educação. A educação superior foi a mais afetada neste período pelos cortes de gastos, 

por isto voltar a formação secundarista para o mercado de trabalho e não para o ingresso em cursos 

superiores era duplamente interessante.  

Na promulgação da LDBEN 9.394/96 o cenário global e nacional eram outros, no Brasil 

estávamos reafirmando nossa democracia, e por essa razão, este fato foi tão fundante para o 

direcionamento de nossas bases legais. Porém, globalmente vivíamos a confirmação do conceito de 

globalismo e ascensão econômica de uma ordem internacional poderosíssima e que se mantinha 

deste modo pela união de países centrais na economia mundial. A reforma no ensino médio 

ocorrida no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1998, nomeada de “O ensino médio agora é 

para a vida”, desenhava um modelo educacional de ensino secundarista em contraponto ao ensino 

médio da ditadura militar, uma proposta que retomava discussões mais voltadas a formação 

propedêutica do que profissionalizante reafirmando o caráter mais democrático deste projeto, e 

condizente com a teoria do capital humano de Schultz (1964), relevando a importância da educação 

para o crescimento econômico do país.  

Todavia, as crises e questões do ensino médio não cessaram nesta década, o milênio 

começou ainda com problemas no acesso de algumas regiões na última etapa da educação básica 

brasileira e com uma elevada taxa de evasão escolar neste mesmo nível de ensino. E preocupados 

com esta questão o governo de Luís Inácio Lula da Silva fez uma nova reforma no ensino médio 

brasileiro em 2009, prometendo um “ensino médio inovador”, em um programa que ficou 

reconhecido como PROEMI. Mas apesar do programa prever uma escuta dos estudantes 

secundaristas brasileiros e da construção de uma escola alinhada às suas expectativas e 

necessidades, a reforma terminou reduzida a repasses de verbas que auxiliaram na aquisição de 

materiais didáticos e infraestrutura escolar que antes as escolas públicas não teriam acesso, sendo a 

mais significativa proposta de reforma no ensino médio realizada no governo Lula a criação dos 

Institutos Federais de Educação. 

No entanto, no governo provisório de Michel Temer, tivemos sancionada a última reforma 

realizada no modelo de ensino médio brasileiro, a lei 13.415/17. Em um projeto nomeado de “Novo 

ensino médio” que retoma o modelo de ensino médio da lei 4.024/61, com algumas alterações, ou 

seja, que de novo não apresentou nada. Nem era novidade a sugestão de milagre sugerida no 
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contexto de sua produção legal, em que conjuntamente a esta reforma, o governo Temer sancionou 

a emenda constitucional 95/16 congelando os gastos públicos nacionais, entre eles a educação, 

fazendo com que seja um verdadeiro milagre promover uma reforma em meio a contingencia de 

custos, algo parecido com o que ocorreu durante a ditadura militar. E novamente em um país 

preocupado com sua ascensão econômica, reformamos nosso ensino médio para um modelo mais 

profissionalizante do que propedêutico.  

Concluímos que ainda nem conseguimos encontrar uma equação que resolva a crise de 

identidade do ensino médio, não conseguimos dosar o quanto é importante a formação integral e 

propedêutica para todos os jovens brasileiros, mas combinada com uma formação profissionalizante 

que permita às classes sociais mais pobres uma imediata inserção no mercado de trabalho, porém, 

sem uma escolarização alienante, tendo nos modelos educacionais dos Institutos Federais o melhor 

equilíbrio dessa proposta, mesmo que este modelo ainda esteja distante de um ideal educacional. E 

seguimos fazendo reformas incoerentes com as necessidades da população brasileira, mas 

completamente alinhadas aos interesses globais econômicos.  

REFERÊNCIAS  

BALL, S.J.; BOWE, R.   Subject departments and the “implementation” of National Curriculum policy: an overview of 
the issues. Journal of Curriculum Studies, London, v. 24, n. 2, p. 97-115, 1992. 

BALL, S.J.; BRAUN. A.; MAGUIRE. M. Como as escolas fazem as políticas: atuação em escolas secundárias. Oxon: 
Editora UEPG, 2012. 

FERNANDEZ ENGUITA, Mariano. A face oculta da escola. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda, 1989.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 63ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017. 

HARVEY. D. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1994. 

MARX, K. O Capital. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. 2 ed. rev. e ampl. Campinas: Autores Associados. 2008 

SCHULTZ. T.W. O valor econômico da educação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1964. 

SILVA, C A Jr. Prefácio. In: BUENO. Políticas atuais para o ensino médio. Campinas: Papirus, 2000. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 578 

Resumo 

Este artigo investiga as reformas do ensino médio brasileiro realizadas nas últimas décadas. Através de 
uma análise documental qualitativa das políticas públicas orientadoras dessas reformas buscamos 
responder quais seriam as razões por trás dessas inúmeras mudanças nesse nível de ensino, usando a 
análise do ciclo de políticas criado por Stephen Ball e Richard Bowe (1992) como meio de investigar o 
contexto de influência e produção das já mencionadas reformas. Procuramos na nova ordem global de 
acumulações flexíveis, conforme David Harvey (1994) teoriza, razões que justificassem as alterações 
sequenciais do ensino médio brasileiro, relacionando, deste modo, essas reformas do ensino médio com 
as transformações globais da economia capitalista e as novas relações de produção que envolvem um 
reformulado perfil de trabalhadores. Percebendo, desta forma, uma contínua adaptação do ensino 
médio, principalmente o público, às necessidades neoliberais de Estado enxuto, com sequentes cortes 
de orçamento - uma contradição legislativa em tempos de reformas educacionais. E o processo de 
mercantilização dos serviços públicos, que gradualmente está transformando demandas sociais em 
mercadorias para o sistema capital. Além de incorporar nas finalidades educacionais dos jovens 
estudantes brasileiros a formação de mão de obra moldada às atuais necessidades do mercado, 
adestrando seus corpos e mentes a uma lógica alienante como diz Fernandez Enguita (1989), mesmo 
que em detrimento de formações mais libertadoras, de acordo com Freire (2017) e, portanto, mais 
ajustadas às reais necessidades sociais e culturais das camadas mais pobres de nossa população, camadas 
sociais estas que, devido a suas vulnerabilidades, deveriam ter suas questões como pautas centrais nas 
políticas públicas, sobretudo as educacionais. 

Palavras-chave: Ensino Médio; Política Educacional; Reformas Educacionais. 
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INTRODUÇÃO 

Levando-se em consideração que as categorias educação e trabalho são de notória 

importância para o governo no delineamento de políticas públicas para juventude (PEREGRINO, 

2011), o presente texto elege prioritariamente a categoria educação, por nos encontrarmos em um 

momento “(...) marcado pela expansão da Educação Básica no Brasil e por uma inclusão sem 

precedentes, que, propicia o acesso de novos sujeitos à escola, mas obriga a instituição escolar a se 

repensar cotidianamente diante desses novos alunos.” (ARROYO, 2004, apud MELO; SOUZA; 

DAYRELL, 2019, p. 02) 

O que vemos com frequência no campo educacional é a proclamação de novos direitos e a 

elaboração de políticas públicas ditas inclusivas. Contudo, há que se rever a eficiência destas 

políticas em âmbito interno às escolas, pois “a consolidação dos direitos depara-se e se debate com 

o constrangimento provocado pela ordem estabelecida, ao mesmo tempo em que novos direitos são 

proclamados”. (SILVA, 2016, p.06). O Estado tem reconhecido a discrepância entre a escola e seu 

novo público, fato que o obriga a elaborar ações que levem em consideração não somente a 

realidade cruel do sistema educacional brasileiro (abandono escolar, elevados índices de 

reprovação, distorção idade-série, etc.), mas também novos problemas e desafios impostos pelo 

público juvenil contemporâneo (suicídio, depressão, automutilação, violência, etc.).  

Neste contexto, desde 2017 está em funcionamento no Estado do Ceará o Programa de 

Psicologia Educacional (PSE), com a contratação, por meio de seleção pública, de psicólogos para 

atuar nas escolas públicas de Ensino Médio. O Programa visa superar entraves institucionais e lidar 

com problemas psicossociais, sobretudo, aqueles que possam vir a impedir os jovens de 

desenvolver potencialidades ou exercer a cidadania. Segundo dados da Secretaria da Educação do 

Estado do Ceará (SEDUC/CE), até novembro de 2019, foram contratados 30 (trinta) psicólogos, e 

atendidas 240 (duzentas e quarenta) escolas. A seleção das instituições acompanhadas é feita pelas 

Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (CREDE) e pela Superintendência das 

Escolas de Fortaleza (SEFOR), que as classifica de acordo com a maior necessidade de suporte às 

demandas trazidas pelos alunos. 

O PSE foi associado desde seu início ao Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT) que 

está em funcionamento desde 2008 na rede estadual de ensino. Segundo dados da SEDUC/CE, no 

ano de 2018, 627 escolas tinham o PPDT. A metodologia deste consiste na atribuição de parte das 

horas de atuação escolar de um professor à responsabilização por determinada turma, na qual deve 
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ministrar sua disciplina-base, fazer um acompanhamento individual dos alunos no que tange a 

identificação de suas necessidades, e mediar as relações deles com os demais segmentos da 

comunidade escolar (CEARÁ, 2019).  

Neste panorama o presente texto objetiva analisar o Programa de Psicologia Educacional e 

avaliar a sua associação ao Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT). Como no período estudado 

todos os professores do PPDT e psicólogos do PSE participam de uma formação continuada 

intitulada Diálogos Socioemocionais, através de uma parceria do Governo do Estado com o 

Instituto Ayrton Senna (IAS), objetiva- se ainda, de forma específica, apresentar a metodologia 

utilizada pelo IAS. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A multiplicidade de formas de definir juventude fora tema discutido por diversos autores 

nacionais e estrangeiros (FEIXA; LECARDI, 2010; MARGULIS; URRESTI, 1996; PEREGRINO, 

2011; SILVA, 2016), tendo-se alcançado o reconhecimento acadêmico, em determinados casos até 

oficial, de que a observação de diferentes critérios contribui para se conhecer melhor esse grupo 

social não homogêneo e que, naturalmente, não é uma unidade coesa (PEREGRINO, 2011). 

Referimo-nos aqui às juventudes, que, por suas características individuais, histórias de vida e 

trajetória escolar, alguns autores chamam “singularizadas” (ABRAMOVAY; CASTRO; 

WAISELFDIZ, 2015); enquanto outros preferem denominá-la “juventude plural” (SILVA, 2016). 

Plural nos desejos, nas expectativas, nos interesses. Plural nas formas de ver e viver. 

Plural e desigual diante das condições de produção material da existência. Plural e 

diversa diante dos projetos de futuro. Plural porque diferentes na cor, na sexualidade, 

nas crenças, etc. (SILVA, 2016, p.09) 

Independente da denominação, tem-se levado em consideração a existência de um grau de 

separação entre as formas diversas de exercer a condição juvenil na sociedade (PEREGRINO 

2011), e que “(...) a juventude constitui um processo amplo e complexo da vida do sujeito que não 

pode ser simplesmente reduzida a uma fase de transição” (MELO; SOUZA; DAYRELL, 2019, p.4). 

Ou seja, vem-se abandonando o entendimento de outrora, no qual “o termo “juventude” referia-se a 

um ciclo ou a um quase não ciclo de vida, definido mais por uma passagem entre a infância e a 

condição de adulto”. (ABRAMOVAY, CASTRO, WAISELFIDZ, 2015, p.23). Visão superada, 

pois ocultava esse segmento da população e imbuia uma suposta irrelevância a qualquer proposta de 

políticas públicas que o tivesse como público alvo. 
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No Brasil, as políticas públicas para juventude, em sua maioria, estão integradas ao sistema 

educacional, buscam, sobretudo, garantir o acesso e a permanência dos jovens no Ensino Médio e 

comumente envolvem o corpo docente. Destarte, enquanto alguns jovens assistidos por docentes e 

profissionais especializados conseguem concluir com êxito a trajetória escolar e superar os 

acontecimentos adversos que a marcam; outros abandonam os estudos. Muitos jovens permanecem 

submetidos a itinerários descontínuos em termos de escolarização, pois   

O que se percebe é que nem sempre as demandas e necessidades apresentadas pelos 

jovens vão ao encontro dos objetivos preconizados pela escola – lembremos que esses 

objetivos, originalmente, não foram construídos tendo em vistas os sujeitos em 

questão. (MELO; SOUZA; DAYRELL, 2019, p. 7) 

O que soma- se a total discrepância entre o que, ao final do século XX, proclamou a 

Constituição Federal e legislação decorrente sobre o direito à educação, e o que de fato efetivou o 

Estado brasileiro no início do século XXI (SILVA, 2016). Apesar disto, “com a maior 

probabilidade, estamos focalizando uma geração de jovens que terão um nível de escolaridade 

superior a de seus pais” (ABRAMOVAY, CASTRO, WAISELFIDZ, 2015, p.59), dado que 

avançamos nas últimas décadas no campo educacional e elevamos a diversidade de temáticas em 

discussão quando se estuda a trajetória escolar juvenil (competências sociais, emocionais e 

profissionais, formação cidadã, problemas psicológicos, etc.). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo é parte de uma pesquisa realizada pelo Observatório de Juventude, 

Educação Profissional e Trabalho (JEPTRA) da Universidade Estadual do Ceará (UECE). A 

abordagem é de natureza qualitativa e as técnicas de pesquisa utilizadas foram a pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, no Instituto Ayrton Senna (IAS) e pesquisa de campo, para 

levantamento de dados e documentos na Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC/CE), 

sobre os 3 (três) anos de funcionamento do Projeto de Psicologia Educacional.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os psicólogos do PSE, contratados pela SEDUC/CE, desde 2017, receberam formação pelo 

Instituto Ayrton Senna (IAS), assim como os coordenadores regionais, professores diretores de 

turma, coordenadores escolares e uma equipe da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. O IAS 

incentiva estrategicamente o uso de uma solução educacional denominada Diálogos 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 583 

Socioemocionais, que objetiva que alunos desenvolvam competências socioemocionais específicas 

a partir de cinco macrocompetências (Autogestão, Engajamento, Amabilidade, Resiliência Emocional, 

Abertura ao Novo). Basicamente visa que adquiram a capacidade de se mobilizar, articular e colocar 

em prática conhecimentos, valores, atitudes e habilidades para se relacionar com outros, estabelecer 

objetivos e enfrentar desafios de forma criativa e resolutiva (INSTITUTO AYRTON SENNA, 

2019). 

Em 2018, do total de 707 escolas de Ensino Médio do Ceará, 625 foram envolvidas no 

Projeto Diálogos Socioemocionais, 304 profissionais (educadores e psicólogos) participaram de 

formações presenciais ou à distância, e 338 mil estudantes de Ensino Médio foram impactados 

(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2019). A atuação do IAS, portanto, tem reconhecida abrangência 

numérica em relação ao quantitativo de escolas e passou a subsidia o Projeto de Psicologia 

Educacional. 

Identificou-se que, na prática, o Projeto de Psicologia Educacional, assim como a 

Metodologia dos Diálogos Socioemocionais se materializam através dos professores. Com destaque 

ao professores diretores de turma, pois são profissionais, em sua maioria, com vínculo efetivo com 

a Administração Pública Estadual, apresentam-se em número significativo e mantém contado direto 

com os jovens durante todo o ano letivo. Os trinta psicólogos que compõem o PSE, por outro lado, 

não possuem vínculo efetivo, pois são contratados através do Instituto Centro de Ensino 

Tecnológico (CENTEC), uma Organização Social (OS), apresentam- se em número insignificante 

em relação ao alunato e atuam de maneira muito mais formativa e indireta, através da oferta de 

subsídios a gestores e professores, por meio de formações, visitas às escolas, organização de 

palestras e oficinas, do que de forma direta e especializada. É limitada, portanto, a atuação dos 

psicólogos no que tange ao tratamento direto dos problemas apresentados pelos jovens que 

compõem a rede pública de ensino. O que poderia justificar a necessidade de atuação conjunta entre 

o Projeto de Psicologia Educacional, desde sua criação, ao Projeto Professor Diretor de Turma 

(PPDT). 

Um ponto importante a ser combatido nesse cenário de emergência da juventude como 

posição social (PEREGRINO, 2011) e consequente integração entre políticas públicas para 

juventude e políticas educacionais, é a forma de atuação dos docentes envolvidos, sobretudo, em 

relação ao possível excesso de responsabilidades delegadas a estes. As instituições educacionais não 

lhes devem atribuir, independente de suas áreas de conhecimento, demandas que deveriam ser 
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abordadas prioritariamente por profissionais especializados (pedagogos, psicólogos, assistentes 

sociais, etc.).  

Como os professores não possuem competência para avaliar problemas psicossociais e têm 

que lidar com distintos tipos de sujeitos jovens (ABRAMOVAY, CASTRO, WAISELFIDZ, 2015, 

p.22), a presença dos psicólogos e o uso da metodologia dos diálogos socioemocionais acaba por 

orientá-los a incentivar a autoavaliação dos alunos, motivando-os a refletirem sobre si mesmos, 

direcionando-os para buscar a melhora em relação ao desempenho de competências, de forma que 

possam finalmente alcançar os próprios objetivos pessoais. 

Os psicólogos do PSE, portanto, identificam os serviços psicossociais e assistenciais das 

escolas selecionadas e instrumentalizam gestores e professores. Percebe-se que programa aposta na 

intersetorialidade como elemento importante para efetividade das ações implementadas e corrobora 

com a visão de que se deve preparar a escola para atuar também de maneira focalizada 

(ABRAMOVAY, CASTRO, WAISELFIDZ, 2015). Limita o envolvimento dos professores, uma 

vez que as formações que recebem visa prepará- los para que possam, após sucessivas triagens, 

encaminhar aos lugares especializados os problemas que transcendam a possibilidade de solução no 

âmbito das escolas.  

CONCLUSÕES 

A escola sozinha não é capaz de resolver os problemas e desafios apresentados nas 

trajetórias de escolarização dos jovens. Necessário se faz um movimento intersetorial, que envolva, 

por exemplo, educação, saúde, segurança, e outros setores que possam contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias eficazes para lidar com problemáticas cotidianas. O Projeto de 

Psicologia Educacional em execução há três anos no Estado do Ceará é de atuação restrita, mas 

importante por ultrapassar as fronteiras escolares, abordar problemas de natureza clínica e 

contribuir, por meio de treinamentos, para delimitar o envolvimento docente nas demandas 

psicossociais.   

Faz-se vigente a necessidade de elevação do número de psicólogos do PSE frente ao número 

de escolas, dado que em 2019 a rede estadual de ensino cearense era composta por 729 escolas. Há 

que se rever a elaboração das ações internas à escola e ter atenção a delimitação das atribuições 

docentes. Preparar as Escolas de Ensino Médio para atuar de maneira focalizada é contribuir para 

que diferentes juventudes tenham assistência, condições favoráveis à permanência e conclusão dos 
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estudos, superando a visão de que o ensino médio é um lócus de acesso privilegiado e de que a 

juventude é um grupo social homogêneo.  

Por fim, vale ressaltar que, além do Programa de Psicologia Educacional e da Metodologia 

dos Diálogos Socioemocionais, identificou-se outros projetos que compõem as políticas públicas 

para juventude no Estado do Ceará e que merecem ser avaliados; com destaque para o de 

manutenção da Célula de Mediação Escolar e Cultura de Paz na SEDUC/CE e o Programa 

Superação: uma nova geração de políticas públicas para a juventude, instituído e sancionado em 

âmbito estadual pela Lei Nº 17.086, em 25 de outubro de 2019. O Programa Superação utilizará a 

metodologia do Índice de Vulnerabilidade Social da Juventude (IJVS) a ser proposta pelo Instituto 

de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e visa ampliar as capacidades e habilidades, 

reforçar fatores protetivos, promover a reinserção escolar, fortalecer a cidadania e criar 

oportunidades de emprego e renda para os jovens. 
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Resumo 

O presente trabalho compõe uma pesquisa que objetiva analisar as ações realizadas pela Secretaria da 
Educação do Estado do Ceará (SEDUC/CE) para enfrentamento dos problemas psicossociais 
apresentados às escolas de Ensino Médio pelo público juvenil contemporâneo. A iniciativa pertence ao 
Observatório de Juventude, Educação Profissional e Trabalho (JEPTRA), da Universidade Estadual do 
Ceará (UECE). Apresentam- se os resultados da análise do Programa de Psicologia Educacional da 
SEDUC/CE (2017-2019), de forma específica, da associação deste Programa ao Projeto Professor 
Diretor de Turma (PPDT) e do uso da metodologia dos Diálogos Socioemocionais, efetivada pela 
parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS). Trata-se de uma abordagem qualitativa, realizada a partir 
de pesquisa bibliográfica e documental na SEDUC/CE. Identificou- se que é limitada a atuação dos 
psicólogos do Programa de Psicologia Educacional (PSE) no que tange ao tratamento direto dos 
problemas apresentados pela totalidade de jovens que compõem a rede pública de ensino. Concluiu- se 
que estes profissionais atuaram de maneira muito mais formativa e indireta, do que de forma 
especializada. Em relação ao quantitativo de escolas o PSE teve uma atuação restrita. A sua relevância 
consistiu em ultrapassar as fronteiras escolares, ao abordar problemas de natureza clínica e ajudar a 
implementar a solução educacional do IAS, que visa o desenvolvimento de competências 
socioemocionais pelos jovens. A atuação conjunta do PSE com o PPDT contribuiu para limitar o 
envolvimento dos professores nas demandas que fogem a sua responsabilidade e que devem ser 
abordadas prioritariamente por profissionais especializados (pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, 
etc.). Essa integração, mesmo que ainda em âmbito empírico, incentiva um movimento intersetorial 
(saúde, educação, segurança, etc.), que possa vir a contribuir para o desenvolvimento de estratégias 
eficazes para lidar com problemáticas juvenis.  

Palavras-chave: Juventude; Política educacional; Secretaria de Educação do Ceará; Psicologia 
educacional; Diálogos socioemocionais. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa bibliográfica de pós-doutorado que busca 

elucidar o conceito de formação integral em Freire. A intencionalidade dessa construção se efetiva 

com o propósito de fortalecer os (as) professores (as) de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na 

efetivação de um currículo crítico-libertador que se envolve com o mundo do trabalho e 

compromete-se com transformação social. 

O estudo está articulado com a leitura dos desafios da docência na EJA, marcado pela 

fragilidade da formação de professores (as) nessa modalidade (LAFFIN, 2013). Associado a essa 

questão tem-se a compreensão das dificuldades do atendimento, entre elas: não permanência 

contínua dos (as) educandos (as) em sala, devido suas demandas sociais intensas; ausência de 

materiais pedagógicos que dialogam com o mundo jovem e adulto; rigidez de currículo que 

desconhece as especificidades dos sujeitos jovens e adultos e seus coletivos (ARROYO, 2017). 

Além desses aspectos tem-se, nos tempos atuais, o desafio em lidar com presença marcante 

da racionalidade neoliberal, estruturada numa “governamentalidade empresarial” que busca imperar 

a lógica da concorrência para as vidas dos sujeitos e de seus coletivos, assim, como apontou Dardot; 

Laval (2016). 

Essa análise compreende que a proposição neoliberal expande-se enquanto projeto de 

sociedade, elucidando que esse modelo está para além de uma política de minimização do papel do 

Estado, fortalecimento do mercado por meio de ações conjuntivas que reorganizam as condições 

produtivas demandante de um desenvolvimento tecnológico (DARDOT: LAVAL, 2016).  

Com esse tratamento, há a leitura de que o projeto busca atuar nas relações culturais, 

pessoais, expandindo a óptica empresarial em todos os processos sociais. Para atingir esse fim, as 

estratégias são múltiplas entre elas, o fortalecimento dos princípios ético-políticos individualistas, 

enobrecidos na crença da competitividade, da meritocracia (DARDOT; LAVAL, 2016).  

Essa realidade tem um formato de ocorrência nas políticas educacionais por meio de ações 

como: universalização de currículos, na óptica das competências, reorganização do papel da gestão 

pública, visando descentralização de responsabilidade e avaliação externa.  

Nessa ocorrência a formação de professores (as) é um foco de atenção, porém com olhar 

limitado aos conhecimentos da docência, priorizando saberes científicos, saberes metodológicos. A 
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consequência é a desconsideração à expansão de saberes presentes na ação docente, assim, como 

apontou Tardif (2003). 

Essa óptica neoliberal dificulta ainda mais a docência da EJA, pois fortalece a efetivação de 

currículos descontextualizados e desrespeitosos ao público jovem e adulto. 

Ciente de que essa conjuntura político-social, econômica e cultural não é inexorável, 

podendo ser revertida na docência pela ação consciente, fundamentada no exercício da práxis do (a) 

professor (a), tem-se a efetivação do estudo que busca elucidar o conceito de formação integral, 

além de tratar do papel do (a) professor(a) e seus saberes fundamentais nessa perspectiva 

educacional . 

Para esboçar essa análise há uma abordagem do conceito de formação integral, organizado 

numa pesquisa bibliográfica, construída a partir de um perfil de leitura, orientado por Salvador 

(1986) que esclareceu os procedimentos e etapas, sendo essas:   i) leitura de reconhecimento do 

material bibliográfico, ii) leitura exploratória, iii) leitura seletiva, iv) leitura reflexiva ou crítica, v) 

leitura interpretativa.   

Esse procedimento de leitura permitiu a fundamentação teórica do trabalho e a construção da 

conclusão, que serão apresentadas nos próximos itens. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A análise aqui tratada reconhece que existem diferentes abordagens sobre o conceito de 

formação integral, podendo ser defendido nas reflexões não críticas e críticas de educação 

(SAVIANI, 2003). 

A fundamentação teórica em Freire (2010) permite compreender que as proposições não 

críticas referentes à formação integral têm um processo de organização fundamentada na educação 

“bancária”, reconhecida pelo autor como uma educação estabelecida nas relações “narradoras e 

dissertadoras” de conteúdos pré-estabelecidos, que negam as dificuldades da existência humana e 

fortalecem interesses específicos de grupos, numa sociedade dividida em classes. 

O percurso histórico desse viés não crítico da formação integral esteve projetado com a 

organização da escola, no início da sociedade moderna, destinada as demandas da nova ordem 

social, em que o liberalismo se estruturava.  
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Segundo Coelho (2009) essa referência conservadora na educação integral, no Brasil, tem 

suas bases ideológicas estruturadas na análise hierárquica de experiências, habilidades, 

conhecimentos. E foram expressas, enquanto propostas educativas na metade dos anos de 1920, 

com o movimento integralista que previa a educação integral com base na espiritualidade, no 

nacionalismo cívico e na disciplina. Esse movimento buscou perpetuar  políticas públicas, fazendo 

as disputas nos processos formativos. 

O posicionamento crítico tem seu referencial nos pensamentos marxistas e nos movimentos 

anarquistas, presentes no século XIX, na Europa. A análise marxista de omnilateralidade 

fundamenta o conceito de formação integral, prevê a formação humana na sua integralidade física, 

mental, cultural, política, científica-tecnológica e que, segundo Ciavatta (2005) essas bases 

elementares estão nos pensamentos socialistas utópicos: 

(...) pretendia ser omnilateral no seu sentido de formar o ser humano na sua 

integralidade física, mental, cultural, política, científico-tecnológico. Foi ai que se 

originou o grande sonho de uma formação completa para todos conforme queriam os 

utopistas do renascimento, Comenius com o seu grande sonho de regeneração social e, 

principalmente, os socialistas utópicos da primeira metade do século XIX. 

A análise crítica dos anarquistas sustenta o conceito de educação integral, tendo como 

referência Bakunin e Proudhon e outros (COELHO, 2009). Esse movimento estabeleceu as bases 

políticas pedagógicas para a educação integral como uma condição de superar processos formativos 

dualistas, propondo uma ação educativa em perspectiva intelectual, moral, política e artística, 

sustentada nos ideais libertários que previam: liberdade, igualdade e autonomia, assim, como 

apontou Coelho,  

mais tarde é com Bakunin e Proudhon, entre outros pensadores do movimento 

anarquista, que se estabelecem bases político-ideológicas para a educação integral 

forjada pelos ideais libertários: igualdade, liberdade e autonomia são algumas das 

categorias que fundam o arcabouço filosófico e educativo dessa forma de pensar e 

agir. Com Paul Robin, Ferrér y Guardia e Sebastien Faure, essas bases são 

experienciadas no cotidiano de instituições escolares que esses educadores libertários 

criaram e dirigiram. Nesse sentido, é Bakunin (1979, p.29-30) quem defende a 

educação integral, partindo de um pensamento político que trabalha com pressupostos 

crítico emancipadores. (2009, p.86).  

Embora as referências marquem vocábulos diferenciados, como: Formação Integral e 

Educação Integral, a abordagem preliminar constituída neste projeto compreende a possibilidade da 
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aproximação destes conceitos, pois estão assegurados em propósitos críticos de reconhecer os 

sujeitos na sua integralidade e na perspectiva de propor um modelo de formação que se contraponha 

as perspectivas de formação unilateral que limita a condição humana em aprendizagem de 

competências utilitaristas para fortalecer o mercado, a produção e o consumo. 

Esta reflexão não deixa de ter o entendimento que mesmo com essa aproximação, os 

referenciais seguem rumos diferenciados, levando a perspectivas diversas da dimensão crítica da 

educação e tratamento do tema.  

No Brasil essas duas vertentes estiveram em projetos diferenciados, porém pautaram em 

fundamentos teóricos e práticos uma ação formativa que pudesse contribuir para transformação da 

sociedade capitalista. 

É possível citar algumas ações formativas de referencial anarquista e reconhecer que essas 

experiências estiveram presentes, no Brasil, como por exemplo, na cidade de São Paulo, nos anos 

de 1912 a 1919, reconhecidas como as escolas modernas, conforme aponta Moraes ( 2013):  

Constituíram-se exemplos referenciais de programa cultural e educacional de combate 

à escola capitalista, e incorporam as contribuições de Paul Robin sobre educação 

integral, e os métodos do ensino racional desenvolvidos nas escolas de Francisco 

Ferrer Guardia, em Barcelona. 

As experiências de base marxista estiveram presentes em diferentes situações, 

especialmente, em práticas organizadas por movimentos sociais de trabalhadores (as), em que 

previam a formação integral por processos formativos que articulavam formação de jovens e 

adultos em elevação de escolaridade e qualificação profissional, tendo a articulação do trabalho, da 

ciência, da cultura, prevendo a emancipação e libertação dos sujeitos (MORAES, 2013). 

Além dessas experiências é possível citar as que estiveram em espaço escolar público, em 

gestões municipais de caráter progressistas que ofertaram EJA e Educação Profissional.  

Essas experiências públicas não foram únicas nessa modalidade, também, ocorreu o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), lançado pelo decreto nacional 5840//06. 

O conceito de formação integral, também, foi bem expressivo nas experiências de Educação 

de Tempo Integral, organizada em caráter de projeto político nos governos Lula e Dilma (MOOL, 

2012) elucidando um propósito de formação integral atento a integralidade das crianças, jovens, na 

perspectiva formativa que prevê articulação entre educação formal e educação comunitária. 
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Dessa forma, é possível recuperar Guará (2009) ao mencionar que a educação integral, pode 

ser tratada por diferentes olhares, podendo ter: referência na escola de tempo integral, nas horas 

dedicadas ao um tempo integral de estudo, na perspectiva de formação globalizada do sujeito, na 

integração do conhecimento, na articulação comunitária ou até mesmo pela diversidade de 

experiências de aprendizagem. 

Ciente dessa diversidade de tratamento houve uma busca em teses e dissertações com foco 

na formação de jovens e adultos. Para acessar as produções teóricas houve uma pesquisa na 

plataforma do CAPES, no período de 2007 a 2018.   

Esse primeiro levantamento foi orientado pelo perfil da leitura seletiva (SALVADOR, 

1986), observando os trabalhos pelos títulos, foram vinte e um (21) estudos, sendo um total de 

dezenove (19) dissertações e duas 2 teses. 

O levantamento foi extenso apareceram temáticas relacionadas à Educação Integral e 

Formação Integral. As relacionadas à Educação Integral traziam questões de : concepções, políticas 

públicas e práticas. As produções intituladas para formação integral estavam em análise de políticas  

curriculares, ora associada a ideia de currículo integrado. 

Após esse procedimento houve a leitura dos resumos em caráter seletivo, reflexivo e 

interpretativo (SALVADOR, 1986) o que levou a leitura reflexiva crítica de sete (7) estudos, sendo 

seis (6) dissertações e uma (1)  tese de doutorado. 

Desse material foram observados alguns pontos de reflexões sobre formação integral, sendo 

esses: 

• Possibilidade de integração das áreas do conhecimento, dando destaques às 

determinadas áreas disciplinares; 

• Elucidação do conceito sobre a perspectiva da integralidade humana, focando a 

finalidade formativa comprometida com a emancipação dos sujeitos; 

• Tratamento da categoria sobre a lógica do currículo integrado, especialmente, na 

Educação Profissional, com atenção à integração da formação geral e a específica 

tecnológica; 

• Conceitualização a partir de análise sociológica, trazendo em ênfase a importância 

do trabalho, na sua perspectiva ontológica e educativa; 
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Na maioria dos trabalhos para pensar a formação integral o papel do (a) professor (a) foi 

evidenciado como fundamental, para tal, foi tratado como o sujeito da práxis criativa e crítica, 

portanto o protagonista da docência.  

Em observação aos saberes docentes significativos para a efetivação de uma formação 

integral de jovens e adultos, ficaram em elucidação: o saber de experiência da EJA; a ciência 

política das intencionalidades educacionais; o tratamento do conhecimento das áreas disciplinares, 

também, os de ordem pedagógica e o saber ético de respeito as especificidades das pessoas jovens e 

adultas. 

CONCLUSÃO 

Essa parte do trabalho permitiu concluir que ao tratarmos sobre formação integral dos 

sujeitos, o(a) professor(a) tem um papel fundamental e a docência não se limita em conhecimento 

por competências técnicas, metodológicas, mas por  uma amplitude de saberes observados no 

tratamento do conhecimento de áreas e pedagógicos, na intencionalidade política da formação e na 

atenção ética que permite o reconhecimento das especificidades humanas.  
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Resumo 

O presente trabalho é parte de uma pesquisa de pós-doutorado que busca elucidar o conceito de 
formação integral a partir do pensamento freireano, como possibilidade de fortalecer uma reflexão 
docente sobre currículo de formação de jovens e adultos trabalhadores (as) em perspectiva crítico-
libertadora, a partir da ética em defesa da vida que se contrapõe a toda forma de opressão. O estudo 
específico é de caráter bibliográfico, foi estruturado por procedimentos de leitura que esteve 
direcionada ao reconhecimento, à seleção, à reflexão crítica, interpretativa do conceito de formação 
integral em dissertações e teses, retratando as diferentes abordagens teóricas dessa categoria, além de 
observar o papel dos (as) professores (as) e seus saberes significativos no processo educacional que 
prima por essa formação plena das pessoas jovens e adultas. O artigo na introdução trata da realidade 
desafiadora da docência na Educação de Jovens e Adultos (EJA), da sociedade e das políticas 
educacionais, diante da racionalidade neoliberal que busca imprimir uma lógica empresarial em todas as 
relações sociais, após esboça a importância em desenvolver esse conceito de formação integral em 
condição de resistência. Além disso, tem a explanação dada ao conceito de formação integral, 
evidenciando as referências teóricas em análises acríticas e críticas. Em seguida, tem-se a explanação da 
metodologia de estudo, com descrição dos procedimentos efetivados nas leituras, por fim, há a 
conclusão que ressalta a importância dos (as) professores (as) na efetivação de um currículo de 
formação integral, evidenciando os saberes significativos para assumir o protagonismo de ser docente, 
em tempos que buscam limitar sua formação e atuação. 

Palavras-chave:  Formação integral; saberes da docência; papel do (a) professor (a) na EJA. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo tem o intuito de debater as relações entre os jovens centennials também 

chamados de geração Z ou iGen, os conflitos disfuncionais e o processo de Comunicação Não-

Violenta (CNV). Por isso, o objetivo principal reside em analisar os principais aspectos 

característicos dos centennials observando os diferentes contextos da restauração de conflitos por 

meio da Comunicação Não-Violenta e a sua utilização para a resolução de conflitos na sociedade 

sobretudo no ambiente de trabalho. 

Este artigo se baseia em pressupostos teóricos de ROSEMBERG (2006), TWENGE (2018) 

e outros(as). Essa análise terá como linha descritiva as concepções dos(as) autores(as) citados(as) e 

outros(as), bem como dos processos interpretativos voltados para uma análise dialética das 

estruturas conceituais que permeiam este texto. 

As práticas de resolução de conflitos partem do princípio do (res)estabelecimento do diálogo 

entre as partes, do respeito às diferenças e da ausência do preconceito através do não julgamento. 

No processo de resolução de conflitos baseado na CNV, parte-se do princípio da observação dos 

fatos pura e simples sem interpretações de quaisquer naturezas. Nesse processo verifica-se os 

sentimentos presentes ou ausentes tanto da vítima como do ofensor e, a partir daí, do entendimento 

das necessidades que necessitam ser atendidas de ambos. Após essa fase de identificação de 

sentimentos e necessidades, é sugerido aos envolvidos que façam pedidos claros uns aos outros com 

vistas de se resolver o conflito. 

Durante o período atuando como professor universitário sobretudo para alunos de 

Administração de Empresas, Logística e Comércio Exterior, pude observar a angústia dos jovens 

quanto ao mercado de trabalho. Dúvidas em relação ao comportamento adequado na empresa, como 

lidar com colegas de trabalho e principalmente como lidar com feedbacks de chefes e superiores 

eram frequentes. Muitos desses jovens se mostravam impotentes diante de situações de conflitos 

disfuncionais, alguns até considerando a opção de pedir desligamento da empresa por dificuldades 

de lidar com essas situações. 

Este artigo visa analisar o comportamento dos jovens centennials sobretudo em relação à sua 

forma de interação e comunicação bem como as possíveis consequências que esses hábitos podem 

ocasionar e de que maneiras podem ser evitados. Além disso, aborda a questão dos conflitos 

disfuncionais e, por fim, a utilização da CNV como uma forma de enfrentamento dos conflitos de 

maneira compassiva e que ameniza os efeitos nocivos característicos deste tipo de conflito. 
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O JOVEM CENTENNIAL 

Os centennials também chamados de geração Z ou iGen, compreende os nascidos entre 

1995 e 2012. Segundo (TWENGE, 2018) a internet faz parte de suas vidas pois nasceram junto com 

ela, já  possuíam perfil em redes sociais antes de ingressar no ensino médio e não imaginam como 

era vida antes da internet já que eles cresceram com telefones celulares em suas mãos. O resultado 

disso é que os smartfones têm predominância absoluta entre os adolescentes em todas as vertentes: 

desde as interações sociais à saúde mental. Nenhuma geração anterior teve tanto acesso à 

informação e aos meios eletrônicos de comunicação como os centennials. 

Contudo, a tecnologia não é o único fator que molda a iGen. O “i” presente na nomenclatura 

significa tanto a internet, elemento marcante desta geração, quanto o individualismo também muito 

presente em seus membros. Além disso, possuem um inabalável senso de igualdade bem como 

rejeição às regras sociais tradicionais da sociedade. Permeados pelas condições socioeconômicas do 

momento, a desigualdade de renda é um fator importante que gera insegurança e por isso procuram 

fazer as coisas certas para alcançar sucesso financeiro apesar de serem mais vulneráveis 

mentalmente. Muitas das empresas que empregam esses jovens estarão despreparadas para lidar 

com essa nova geração. Esses jovens já estão influenciando as preferências de consumo do 

mercado, e eles logo dominarão a lucrativa porção voltada à faixa etária dos 18-29 anos. 

Estamos vivenciando uma mudança importante no que se refere à duração da infância. A 

Adolescência está sendo encurtada em contrapartida a infância aumentou, com os adolescentes 

sendo tratados como criança já que demonstram ser menos independentes e são mais protegidos do 

que nunca pelos pais. O processo de desenvolvimento do jovem de hoje até a vida adulta ficou mais 

lenta. A adolescência – que sempre foi vista como o tempo de se fazer coisas de adultos – está 

começando mais tarde. Um adolescente de treze anos ou mesmos jovens de dezoito anos estão 

menos propensos a agir como adultos e mais como crianças, mas não por serem imaturos, mas 

porque a infância está se prolongando e as atividades como adultos são adiadas fazendo com que a 

adolescência seja mais uma extensão da infância do que o início da vida adulta. 

A situação socioeconômica pode dar pistas desse desenvolvimento mais lento dos jovens. 

Uma vez que as famílias estão menores e as desigualdades de renda maiores, os jovens adotaram 

uma estratégia amadurecimento mais lenta ainda mais com a tendência dos pais de cultivarem mais 

tempo na preparação dos filhos para a vida adulta para que possam ter mais êxito financeiro e 

econômico em um mundo cada vez mais competitivo e que exige cada vez mais em termos de 
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preparação acadêmica e profissional. Hoje em dia, não é raro um jovem levar mais tempo sendo 

preparado pelos pais prolongando o tempo de permanência deste jovem na tutela familiar. 

COMO SE DÁ A COMUNICAÇÃO DOS JOVENS CENTENNIALS E A RELAÇÃO COM OS 

TRANSTORNOS MENTAIS 

Uma característica marcante em relação à forma de se comunicar dos jovens centennials, é 

em relação ao tempo que permanecem online e que varia pouco independentemente da situação 

familiar. Tantos os mais ricos como os mais pobres passam tanto ou mais tempo online 

proporcionado pela democratização do acesso à internet promovido pelos smartphones que 

diminuíram o abismo entre as classes sociais em relação ao acesso à internet. Isso pode ser atestado 

pelo relatório Faces da Desigualdade no Brasil: Um olhar sobre os que ficam para trás (2017): “A 

popularização da presença dos aparelhos entre os 5% mais pobres cresce de 5,1% em 2002 para 

79,3% em 2015. E entre os 20% mais pobres, a ampliação foi 8,7% para 86,6%, índice muito 

próximo ao do total de domicílios, que atingiu 91,2%.” 

Uma preocupação trazida por esses novos hábitos se manifesta quanto à saúde mental 

sobretudo sobre os adolescentes mais novos por serem mais suscetíveis a transtornos mentais como 

ansiedade. Desde a época dos caçadores-coletores a interação humana ao vivo é determinante para a 

sobrevivência pois se fossem expulsas do grupo poderiam perecer. Essa ligação social através da 

interação e da comunicação é um legado que trazemos hoje e que é fundamental para as relações 

humanas e a aceitação ou rejeição ainda tem efeito importante no cérebro. Apesar das pesquisas 

apontarem o uso do smartphone como uma possível causa do aumento da ansiedade tem-se que ter 

o cuidado de adotar o raciocínio de que este aumento pode ser multifatorial e que outras causas para 

o aumento da ansiedade devem ser acatadas. 

As emoções estão sendo substituídas da interação ao vivo por mensagens de texto. Quanto 

mais interagem online menos praticam habilidades sociais ao vivo. Como as habilidades sociais 

requerem treinamento, os centennials estão mais propensos a cometer erros tanto ao fazer amizades 

no ensino médio quanto ao competir por um emprego já que as decisões sociais são tomadas 

basicamente com interação pessoal. 

A CNV E SUAS IMPLICAÇÕES 

Nos dias de hoje, muito em virtude da vida atribulada nos comunicamos de maneira 

automática: falamos sem pensar no real significado das palavras, o que pode trazer problemas de 
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comunicação por conta da interpretação do que dizemos. Também não aprendemos a ouvir o outro. 

Estamos sempre ocupados demais para prestarmos atenção realmente no que o outro está dizendo.  

Existe aí uma desconexão entre os articuladores do diálogo. Para que essa comunicação exista é 

fundamental que exista a empatia. 

A Comunicação Não Violenta baseia-se num processo de comunicação interpessoal que 

envolve também, além dos(as) inseridos(as) no conflito, outras pessoas. A CNV foi desenvolvida 

através dos estudos do psicólogo norte americano Marshall Rosenberg. Sua pesquisa foi 

desenvolvida a partir da segunda metade do século XX e se baseou nos princípios das relações 

humanas: como ouvir e como falar. O processo é baseado na comunicação para que as relações 

humanas possam ser claras e compreendidas e o processo de diálogo possa efetivamente se 

estabelecer e deste modo surtir efeito. Para que o processo da CNV tenha êxito se faz necessário o 

comprometimento de todos os envolvidos. (CASTRO e MARTINS, 2015). Para tanto se faz 

necessário que exista a corresponsabilização dos envolvidos dispostos a verdadeiramente querer 

resolver um determinado problema ou conflito. Para isso, a empatia é fundamental, pois somente 

nos colocando no lugar do outro, podemos enxergar o problema pelas lentes do(s) nosso(s) 

interlocutor(es).  

Desde criança aprendemos a julgar as pessoas. Rotular os outros passa a ser algo intrínseco à 

nossa educação. Ao darmos um rótulo a alguém facilitamos a compreensão daquilo é diferente de 

nós. A CNV ensina que o real processo de resolução de conflitos através do diálogo só ocorre 

quando deixamos de lado os julgamentos e preconceitos, sem isso não há espaço para a empatia. 

[...] A presença que a empatia requer não é fácil de manter (ROSENBERG, 2006, p. 134 apud 

CASTRO e MARTINS, 2015).  

Esse julgamento que passa então a ser intrínseco aos indivíduos pertencentes à sociedade 

dificultam ou até mesmo impedem que uma comunicação mais assertiva do ponto de vista 

restaurativo possa de fato acontecer. Ao não nos preocuparmos com os impactos que nossas 

palavras podem causar no outro podemos criar ressentimentos que acabam por construir barreiras a 

um entendimento mútuo. A Comunicação Não Violenta trata das relações humanas lidando com 

conceitos enraizados na nossa cultura ligados a sentimentos como opinião outras pessoas que pode 

tanto ser características físicas ou pessoais; juízos de valores ou conceitos instituídos na sociedade 

(você é isso ou aquilo); manifestação de sentimentos sinceros ou não; na maneira de se fazer 

pedidos de desculpa e o perdão podendo ser sinceros ou não; e em relação à exigências e ameaças 

relatam Castro e Martins (2015). 
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Apesar de vivermos círculos relacionais cotidianos ainda violentos onde a raiva, a hipocrisia 

e o cinismo prevalecem é justamente nesse contexto que a prática da CNV se justifica e faz 

necessária. Nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o 

vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais (ROSENBERG, 2006).  Como 

todo processo que não nos é nato, a CNV deve ser vista com etapas que devem ser entendidas e 

postas em ação. Somente a prática constante das etapas da CNV pode levar a uma compreensão 

melhor dos conceitos que permeiam a Cultura de Paz como o compartilhamento, a harmonia entre 

os indivíduos, o respeito mútuo e outros.  

CONCLUSÕES 

O panorama atual da sociedade brasileira, principalmente com a democratização do acesso à 

informação através dos meios digitais sobretudo os telefones celulares trouxeram avanços 

evidentes, mas também novos desafios a serem enfrentados. Um deles sem dúvida é quanto ao 

tempo que os jovens centennials, passam diante destes dispositivos e de como suas vidas são 

afetadas por eles.  

Face a essa nova e atual realidade observamos os jovens com maturidade tardia e pais 

ansiosos por ver seus filhos bem-sucedidos no futuro. Somando-se a isto o isolamento promovido 

pelos relacionamentos online em detrimento dos relacionamentos ao vivo, temos jovens 

emocionalmente frágeis e com baixa resiliência para os conflitos do dia a dia. Quando esses jovens 

chegam na fase de escolha profissional e, posteriormente, ao mercado de trabalho fica mais 

exacerbado as relações conflituosas que surgem diante desses jovens. Os conflitos disfuncionais 

podem ocorrer em qualquer ambiente onde haja relações humanas, contudo, no ambiente de 

trabalho justamente por suas condições características, esses conflitos tendem a ser nocivos com 

ambientes tóxicos pela competitividade e cobranças inerentes a estes ambientes e por isso podem 

provocar transtornos psicológicos que, em muitos casos, acabam por afastar o funcionários de suas 

atividades laborais o que acarreta além do prejuízo à saúde do indivíduo também em despesas 

previdenciárias e na perda da produtividade por parte da empresa.  

A forma de resolução desses conflitos acaba por ser resolvida por si mesmas, ou em alguns 

casos pela mediação de um colega ou de um superior sendo que muitas vezes os envolvidos não 

sentem que a justiça foi feita por não terem seus sentimentos levados em consideração e nem suas 

necessidades. O resultado é que os conflitos voltarão a surgir e mais uma vez com a sensação de 

resolução incompleta e insatisfatória.  
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A proposta de utilizar a CNV como ferramenta de resolução de conflitos no ambiente de 

trabalho junto aos jovens que recém chegaram a ele, surge como um meio profilático de 

enfrentamentos de crises. Os jovens que possuírem minimamente conhecimento do processo da 

CNV podem experimentar uma forma mais assertiva e compassiva de resolução de conflitos onde 

os sentimentos são validados e as necessidades de todos os envolvidos levados em consideração o 

que pode proporcionar uma solução que beneficie a todos sem que haja o sentimento de perde-

ganha comum em negociações onde não se costuma levar em conta os sentimentos e necessidades 

dos envolvidos. 

A CNV pode, em seu processo, levar a um fortalecimento emocional que esses jovens tanto 

necessitam e que podem auxiliá-los em todas as situações onde ocorram a necessidade de relações 

humanas mesmo fora do ambiente de trabalho.  
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Resumo 

O presente artigo objetiva analisar a relação entre os processos de comunicação do jovem da geração Z e os 
conflitos no ambiente de trabalho, sob o olhar da Comunicação Não-Violenta (CNV). Esta análise se faz 
presente porque as premissas fundamentais da Comunicação Não-Violenta podem ser alocadas em 
situações cotidianas de foro casual. Assim, a Comunicação Não-Violenta pode ser empregada em ambientes 
nos quais ocorram relações humanas sejam elas na família, na escola, na justiça, no trabalho e outras, 
mediadas por pessoas conscientes de que podem contribuir para o processo de conciliação. A Comunicação 
Não-Violenta é um processo que pode ser empregado como alternativa para a conciliação de conflitos e que 
também corrobora para a melhoria da qualidade de vida relacional das pessoas e do bem-estar comum. 

Palavras-chave: Comunicação Não-Violenta. Centennials. Cultura de Paz. Saúde Mental. Conflitos 
Disfuncionais. 
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INTRODUÇÃO 

O presente texto engloba discussões/reflexões acerca do conceito de inserção profissional, a 

partir de um recorte de uma investigação em andamento com jovens universitários e as expectativas 

de inserção profissional e planejamento de carreira, numa universidade no Sul do Brasil. A revisão 

da literatura está sendo realizada e se considera até o momento alguns autores franceses e também 

contribuições de autores brasileiros que relacionam a temática com as experiências de jovens de 

diversas classes sociais e variados níveis de formação, aqui neste caso, jovens universitários. Essa 

problemática da inserção profissional dos jovens tem se tornado um grande desafio para gestores, 

professores e pesquisadores, de universidades europeias e brasileiras, já que se apresenta 

globalizado e não localizado.  

A inserção profissional vem sendo debatida com grande inquietação pelo poder público e 

por diversas instituições desde a década de 1980, apesar do termo já ter sido utilizado na França, na 

década de 1970, século XX, substituindo a expressão “entrada na vida ativa”, referindo-se ao 

período de dificuldades que um crescente número de jovens enfrenta quando finaliza a sua 

formação profissional e almeja entrar no mercado de trabalho. Logo, os estudos sobre a inserção 

profissional, geraram uma série de medidas nas políticas de emprego e educação/formação 

tornando-se uma demanda social, no intuito de solucionar os problemas de desemprego, exclusão de 

jovens, entre outros conforme nos explica Rocha-de-Oliveira (2012). 

Neste sentido, este estudo tem como objetivo discutir e refletir sobre o conceito de inserção 

profissional para os jovens, partindo da literatura francesa que contribui para a compreensão e 

ampliação do tema no Brasil, uma vez que se considera o termo uma construção sociológica em que 

se destacam as características individuais e do contexto histórico-cultural desse processo. Cada vez 

mais crescem os obstáculos da entrada dos jovens no mercado de trabalho em que as 

transformações do mundo do trabalho trazem novos desafios e exigências nas relações trabalhistas.  

A reestruturação produtiva, as novas tecnologias, o desemprego entre universitários, a 

consolidação da flexibilização das relações contratuais, a insegurança e complexidade das 

trajetórias profissionais, têm contribuído para a problemática das modalidades de inserção 

profissional. Há um consenso entre os pesquisadores que se dedicam às investigações sobre 

inserção profissional de que a tendência de prolongamento é uma realidade evidente, uma vez que a 

diversidade, instabilidade e complexidade caracterizam os processos de inserção profissional na 

atualidade. Por outro lado, se discute esta problemática aliada ao conceito de juventude numa 
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perspectiva histórico-socio-cultural, ultrapassando as visões deterministas e reducionistas sobre o 

tema. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A inserção profissional é um tema bastante discutido e temido por jovens quando o assunto 

refere-se ao mercado de trabalho, pois se pode afirmar que o termo diz respeito ao período de 

passagem do momento de finalização de um curso escolhido para atuar ao momento do início da 

atuação profissional, sendo imbricado por uma série de expectativas, dúvidas e anseios por parte do 

indivíduo que está passando pela situação. Desta forma, Rocha-de-Oliveira e Piccinini (2012) 

asseveram em suas pesquisas que foram encontradas duas correntes francesas principais que 

estudaram o conceito de inserção profissional, uma econômica em que se destacam autores como 

Rose (1984,1998), Verniéres (1997) e Vincens (1986,1997) e na visão sociológica Dubar (2001, 

2006), Galland (1990 a, 2001 b) e Nicole-Drancourct (1996). 

Conforme a explicação de Verniéres (1997, apud ROCHA DE OLIVIERA, 2012, p.66) “A 

inserção profissional é um processo que além de sua eventual duração e da complexidade concreta, 

corresponde a uma finalidade econômica: aquisição de uma qualificação demandada pelo sistema 

produtivo.” Todavia, a definição de inserção profissional de Vernieres (1997) é criticada por Rose 

(1998, apud, ROCHA DE OLIVEIRA, 2012), devido ao fato de que embora cada ser possua 

interesses particulares, são desvinculados socialmente e acabam decidindo sem levar em conta seus 

interesses particulares, coletivos e histórias de vida.  

Já se tratando das abordagens sociológicas de inserção profissional, que ganham destaque 

apenas nos anos 90, Rocha-de-Oliveira e Piccinini (2012), indicam as pesquisas de Dubar 

(2001,2006), Galland(1990 a, 2001 b) e Nicole-Drancourct (1996), as quais trazem novos ideias 

para as análises sobre o tema,  enfatizando o sujeito, como esse alguém se relaciona, participa dos 

eventos da sociedade como um jovem, estudante e trabalhador, que sofre mas também modifica 

ações. Percebe-se que o conceito de inserção profissional não pode ser avaliado, sem contar com os 

aspectos históricos, econômicos e culturais que marcam cada lugar, considerando-se também as 

transformações qualitativas nas forças de trabalho e a grande interferência das empresas e suas 

políticas de recursos humanos, os quais se tornam peças chaves do processo. 

Prontamente, Dubar (2001, apud ROCHA DE OLIVEIRA, 2012, p.68-69), descreve “a 

inserção profissional como um processo socialmente construído por atores sociais e instituições 

(historicamente estruturados), lógicas (empresariais) de ação e estratégias de atores, experiências  
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no mercado de trabalho e heranças sócio escolares.” Este mesmo autor (2006, Apud, Rocha-de-

Oliveira, 2012) no processo de socialização mostra que a inserção profissional consiste num 

período de aprendizado dos modos de pensar e de agir que norteiam a prática de uma profissão.  

Neste contexto da inserção profissional é fundamental compreender outra categoria que é a 

juventude vista tanto em sua unidade como em sua diversidade (PAIS, 2005). Neste estudo a 

juventude é abordada numa perspectiva histórica-sócio-cultural, ultrapassando uma visão 

determinista, em termos de idade, cronologia, biologia, etc, considerando elementos também como 

classe social, etnia, gênero, etc, sendo analisados em diferentes contextos e territórios como o 

econômico, político, social e cultural (SPOSITO, 2005, MELUCCI, 1997, DAYRELL, 2009, PAIS, 

2005).  

Portanto, de acordo com Bourdieu (1983, Apud, ROCHA-DE-OLIVEIRA e PICCININI, 

2012, p.68), é fundamental a compreensão da juventude como um grupo diverso ou de múltiplas 

juventudes, os quais sofrem influência do contexto histórico em que cresceram, sendo que as 

aspirações das sucessivas gerações são construídas em relação a estados diferentes da estrutura da 

distribuição de bens e das respectivas oportunidades de acesso. Por isso usamos juventudes no 

plural. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente texto que trata de um recorte de uma dissertação em andamento priorizou um 

estudo bibliográfico ou uma revisita a alguns teóricos franceses e brasileiros para discutir e refletir 

sobre o conceito de inserção profissional na contemporaneidade e juventude, centrando num ensaio 

teórico, a partir da revisão da literatura sobre o assunto. A busca se deu em teses e dissertações, 

assim como em periódicos nacionais e internacionais de destaque sobre o tema, que contribuíram 

para os arranjos, pontes e conexões dos pressupostos teóricos significativos para a discussão.  

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

No que se refere aos jovens na atualidade percebe-se que estes experimentam diversas 

maneiras de inserção profissional, neste sentido, que Rocha-de-Oliveira (2012, p.130) define, 

[...] inserção profissional como um processo individual e coletivo, histórico e 

socialmente inscrito. Individual por que diz respeito à experiência vivenciada por cada 

sujeito na esfera do trabalho, bem como suas escolhas profissionais e expectativas de 

carreira. É um processo coletivo por ser vivenciado de maneira semelhante por uma 
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mesma geração ou grupo profissional. É um processo histórico, pois desenrola com a 

“moldura” de elementos econômicos, sociais, e políticos que caracterizam uma época. 

É socialmente inscrito, pois é marcado por processos institucionalizados e 

representações sociais compartilhadas pelos indivíduos de determinado grupo ou 

região sobre o período da inserção profissional. 

No Brasil, segundo Rocha-de-Oliveira e Piccinini (2012), encontram-se estudos que podem 

ser classificados de acordo com a visão econômica e social. Porém, estão dispersos em publicações 

de diferentes áreas do conhecimento, como administração, psicologia e sociologia, estando isolados 

e sem periodicidade definida, o que acaba dificultando a comparação entre pesquisas de diferentes 

periódicos.  

Segundo Galland (1990,2000) e Dubar (2001, apud, ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2012), a 

passagem do jovem da escola/universidade refere-se a um processo maior, ou seja, a entrada na vida 

adulta, que é ao mesmo tempo profissional e sociocultural, deve ser analisada envolvendo todos os 

aspectos da sociedade. Essa visão alimenta a ideia de que existem múltiplas juventudes relacionadas 

às dimensões temporais e culturais e uma conversa sugerida pode ajudar no entendimento de como 

se pode realizar a inserção do jovem brasileiro no mercado de trabalho. 

Conforme a análise de Hillesheim e Raitz (2015) é preciso que no decorrer do curso sejam 

elaborados projetos, nos quais os estudantes se envolvam, realizem atividades e reflitam para que a 

passagem de estudante a trabalhador não aconteça momentaneamente, diminuindo as dúvidas e 

incertezas que geralmente permeiam a vida dos indivíduos. Almeida (2017), em seu estudo sobre 

inserção profissional e carreira de formandos com egressos brasileiros enfatiza a importância da 

reflexão das temáticas de carreira, mercado de trabalho e inserção profissional, ao longo da 

formação. Fala da necessidade de oferecer serviços de orientação profissional aos formandos, 

amenizando os sentimentos de insegurança, indecisão, angústia e ansiedade que são apresentados 

frente ao futuro profissional.  

Valore e Selig (2010) em suas pesquisas apresentam como soluções encontradas pelos 

jovens egressos sobreviver à dramaticidade das questões do trabalho: o adiamento da inserção 

profissional, através da continuidade dos estudos em nível de especialização, a permanência na casa 

dos pais e a manutenção do vínculo econômico com estes. Outra solução é o trabalho autônomo, 

devido à escassez de emprego, e a busca pelo serviço público, devido a elevação a taxa de 

desemprego no serviço privado e  a não observação de fatores como idade, sexo, universidade de 

formação, experiência prévia, e a busca por estabilidade. 
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Logo, o trabalhador deve e pode estar preparado para enfrentar essa e inúmeras outras 

questões que abrangem o tema pesquisado. Conforme afirmam Mello e Borges (2007, apud RAITZ 

e OSTROVSKI, 2015), que destacam a importância do indivíduo estar preparado para esse 

momento de transição, que gera sentimentos de impotência, insegurança, apatia, podendo chegar ao 

adoecimento. Por ser um momento em que ocorre a perda da condição de aluno, há necessidade da 

construção de uma identidade própria e também a falta do status e de apoio da empresa. Sabe-se 

que os estágios são ótimas oportunidades para o jovem conhecer o mercado de trabalho e adquirir 

experiência profissional, facilitando assim o processo da sua inserção profissional.  

Rocha-de-Oliveira e Piccinini (2012), afirmam que entre os estudantes entrevistados na sua 

pesquisa, as principais contribuições do primeiro momento da inserção profissional estão 

vinculadas à uma socialização inicial sobre o funcionamento do mundo do trabalho, as regras, o 

saber como pensar, agir, de acordo com o universo organizacional, que é organizado diferente da 

escola, instituição de ensino e da família. Já a segunda experiência de trabalho tem mais o foco na 

formação da carreira do estudante, onde o jovem busca realizar atividades que estejam de acordo 

com suas expectativas Se utiliza das experiências positivas para reforçar as suas escolhas a cerca do 

caminho a seguir e das negativas para reavaliar as possibilidades a seguir. 

CONCLUSÕES 

Percebe-se com esse estudo realizado a grande relevância que o tema da inserção 

profissional apresenta no cotidiano dos jovens na sociedade atual, tendo em vista que cresce cada 

vez mais o número de estudantes nas instituições de ensino a nível mundial. Foram apresentadas 

algumas definições do tema da pesquisa, porém apesar dos avanços na área nota-se que ainda é um 

universo pequeno, diante das inúmeras questões que a inserção profissional envolve. A maior parte 

das pesquisas ainda trata, muitas vezes, do tema da juventude e inserção profissional de forma 

descontextualizada, especialmente no Brasil em seus institutos de pesquisas.  

Alguns dos desafios que compõem a problemática da inserção profissional  precisam ser 

estudados cada vez mais como: as novas modalidades de ensino superior e a mudança do perfil dos 

estudantes que se apresenta cada vez mais heterogêneo, aliado as novas exigências do mercado de 

trabalho, que espera um profissional que além de dominar a sua área, seja multifuncional, tenha o 

equilíbrio e a inteligência emocional, seja proativo, dinâmico, criativo, flexível, resiliente, entre 

outras competências.  
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Neste sentido concordamos com Valore e Selig (2010) que destacam que se até pouco tempo 

o sucesso profissional era definido pelo rol de competências técnicas que se deveria ter na 

atualidade, valorizam-se os modos de ser, em que atributos individuais como a ousadia, curiosidade, 

a capacidade de lidar com o incerto, ganham destaque.   
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Resumo 

O presente texto trata de um recorte de uma pesquisa em andamento que está sendo realizada em uma 
universidade no Sul do Brasil e busca refletir/discutir teoricamente o conceito de inserção profissional 
para os jovens na contemporaneidade. Desta forma, revisitamos alguns teóricos importantes, tanto da 
literatura francesa, pioneiros na definição de inserção profissional, como as contribuições de autores 
brasileiros que relacionam o tema às vivências de jovens de diversas classes sociais e variados níveis de 
formação. A problemática da transição acadêmica e laboral ou inserção profissional não se apresenta 
apenas localmente, mas se tornou um problema mundial por tratar de um tema emergente e 
preocupante demandado por gestores e professores de muitas universidades europeias e brasileiras. 
Alguns dos desafios que compõem a problemática da inserção profissional dos jovens brasileiros 
precisam ser estudados cada vez mais como: as novas modalidades de ensino superior e a mudança do 
perfil dos estudantes que se apresenta cada vez mais heterogêneo, aliado as novas exigências do 
mercado de trabalho, que espera um profissional que além de dominar a sua área, seja multifuncional, 
tenha o equilíbrio e a inteligência emocional, seja proativo, dinâmico, criativo, flexível, resiliente, entre 
outras competências. Isso significa que cada vez mais crescem os obstáculos da entrada dos jovens no 
mercado de trabalho em que as transformações do mundo do trabalho trazem novos desafios e 
exigências nas relações trabalhistas. Após as reflexões elaboradas percebeu-se que o conceito de 
inserção profissional é construído numa perspectiva histórico-sócio-cultural e que são raros os estudos 
ainda sobre o tema, exigindo mais investigações, uma vez que cresce sua importância no cotidiano da 
juventude e impacta na sociedade atual. 

Palavras-chave: Inserção profissional; Juventude; Mercado do trabalho, Desafios. 
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INTRODUÇÃO 

A partir dos anos 90, as Centrais Sindicais Brasileiras avançam no campo das políticas 

sociais, lutando não apenas por questões salariais e pela garantia de emprego, mas também pela 

promoção de ações que visam ao desenvolvimento e ao bem-estar individual e coletivo da 

população. Assim, na agenda do movimento sindical brasileiro, ganham destaques temas como 

educação, seguridade social (saúde, previdência social e assistência), saneamento, meio ambiente, 

lazer, cultura, etc. Logo, os dirigentes sindicais iniciam a formulação de propostas alternativas na 

tentativa de interferir nas políticas sociais implementados pelo poder público e, além de abordarem 

questões sobre mulheres, negros e deficiente físicos, colocam em pauta a discussão sobre a 

“juventude trabalhadora”. 

Atualmente, as representações de classes continuam a contribuir com as políticas sociais do 

Poder Público, participando de Conselhos de Políticas Públicos como Sistema Público de Emprego, 

Trabalho e Renda, Sistema Único de Saúde, Conselho Deliberativo de Fundo e Amparo do 

Trabalhador entre outros, de modo  formal e legal, já que em 2008, através da Lei 11.468, as 

Centrais Sindicais passaram a ter personalidade jurídica. 

À luz de referências teóricas e empíricas sobre a situação da juventude trabalhadora, esse 

projeto de pesquisa procura identificar as políticas sindicais e educativas para a juventude nas 

Centrais Sindicais Brasileiras, como um processo pedagógico de educação. Em estudo anterior, 

pesquisei a atuação das práticas educativas direcionadas aos jovens trabalhadores no interior da 

Central Única dos Trabalhadores, maior Central dos Trabalhadores do Brasil até o momento. 

Algumas questões, porém, ainda necessitam de investigação: que juventude é essa? Quem é esse 

jovem trabalhador? Existe emprego para esses jovens em nossa sociedade atual? Há espaço para os 

jovens nas Centrais Sindicais?  Como o movimento sindical estaria atuando diante da crise de 

empregabilidade (termo utilizado pelo capital) e do próprio sindicalismo em seu processo de 

renovação de novas lideranças? Por que os jovens estão afastados do movimento sindical? 

O presente estudo propõe-se a entender como as Centrais Sindicais realizam seus processos 

formativos, sindicais e educativos, com jovens economicamente ativos, inseridos ou não no 

mercado de trabalho. É importante ressaltar que o futuro do movimento sindical brasileiro depende 

da eficácia de estratégias que resultem na conquista de novas lideranças jovens, que estejam no 

local de trabalho, nos espaços da cidade ou no campo, associada à uma prática educativa que alie 

participação e formação para o exercício da cidadania.  
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Nesse sentido, percebemos que há a necessidade de que o sindicalismo seja repensado, pois 

um número considerável de sindicalizados na atualidade são aposentados, demonstrando a 

importância das Centrais Sindicais formulem ações que atraiam as juventudes, buscando a 

renovação por meio de novas lideranças. 

Entendemos o quanto é pertinente as Centrais Sindicais voltarem-se para a juventude 

trabalhadora, já que a inserção ao mercado de trabalho é um dos temas que mais preocupam os 

jovens. Sendo o emprego uma das condições para a garantia da sobrevivência, precisamos 

compreender como as diversas Centrais Sindicais, sendo também um espaço de natureza educativa, 

formulam as ações pedagógicas com as juventudes existentes dentro das Secretarias de Juventude e 

seus respectivos Coletivos.  

Como as Centrais Sindicais tratam essa questão com os jovens diante do número 

considerável de desempregados desse grupo? Como os organiza? Quais são as ações para 

conquistar e estimular os jovens? Como organizam a formação desse jovem trabalhador como um 

processo educativo de aprendizagem ao longo da vida? Essas são algumas questões que essa 

pesquisa propõe-se a responder. 

As Centrais Sindicais caracterizam-se pela preocupação não só com as lutas referentes às 

questões econômicas, mas procura compreender o trabalhador, não apenas como trabalhador 

simplesmente, mas como cidadão, superando a dicotomia de que aos sindicatos cabiam as questões 

salariais e ao movimento social as questões de cidadania. 

Apesar do possível enfraquecimento do movimento sindical brasileiro, a CUT continua 

sendo a maior central sindical do Brasil, seguida pela União Geral dos Trabalhadores-UGT- e em 

terceiro lugar a Força Sindical, segundo dados do Ministério do Trabalho.  Nesse sentido a 

delimitação das Centrais Sindicais para elaboração da pesquisa dar-se-á nas três maiores Centrais 

Sindicais do Brasil, de forma a fazer um comparativo das ações pedagógicas desenvolvidas para a 

juventude em seus coletivos. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA 

As discussões atuais têm buscado compreender a juventude e suas necessidades nas 

sociedades em constantes modificações, nas quais o próprio conceito de “jovem” passou a ter 

múltiplos conceitos. Segundo Carrano (1999), os debates sobre juventude como tema de reflexão e 

de orientação para a formulação de políticas públicas privilegiam a categoria “estudante”, 
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conceituando uma identidade limitada ao jovem. Esse fato gera uma espécie de categoria juvenil, 

que trata de forma isolada os diversos mundos por onde transitam os jovens, como o lar, escola, rua, 

dentre outros. É preciso entender o jovem como sujeito do processo educativo e de todos os 

processos em curso em nossa sociedade. Juventude não é apenas uma fase de transição da infância 

para a idade adulta, mas uma etapa do crescimento com características muito específicas.  

Para que possamos pensar e analisar as políticas específicas para os jovens trabalhadores, 

partimos do pressuposto de que o processo educativo ocorre dentro do espaço dos sindicatos, tendo 

como princípio a inclusão de um projeto que evidencie a participação dos jovens não só nas 

instâncias sindicais, mas como atores capazes de direcionarem suas vidas e a sociedade. 

Recorremos à concepção humanitária de educação ao longo da vida, conforme Gadotti (2016), 

reforçando a democracia e a proteção social, valorizando a educação cidadã, já que, de acordo com 

Freire (1997), “[...] o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde 

há vida, há inacabamento” (p. 55). 

A Educação Escolar, portanto, não é a única forma de educação, nem mesmo é a principal, 

segundo Saviani (1994). É necessário compreendermos que se educa através de múltiplas 

organizações, como sindicatos, partidos políticos, associações de moradores, ou ainda por meio do 

convívio informal das pessoas. Apesar disto, quando falamos em educação, que não seja a do 

ambiente escolar, utilizamos referências negativas, como educação informal, não formal, etc. 

Encontramos indicação da participação de diferentes ambientes e setores na própria definição de 

educação expressa na Lei de Diretrizes e Bases Lei 9394/96: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. 

Em todos esses espaços há construção de currículo, ou seja, uma forma de ter acesso ao 

conhecimento. O currículo é uma práxis, uma prática, expressão da função socializadora e cultural, 

que pretende refletir o esquema social, formal e cultural que a instituição escolar possui, afirma 

Gadotti (2000). 

As assembleias, reuniões, congressos, seminários, falas e conversas nos bares ao término das 

reuniões sindicais, bem como as demais práticas cotidianas do movimento sindical, são currículos, 

que fazem parte de múltiplas práticas e que não se reduzem unicamente à prática pedagógica de 
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ensino, que são de ordem política, de supervisão, de criação intelectual, que geram orças, 

transformando-se em ações pedagógicas. 

Tais ações pedagógicas procuram valorizar os conhecimentos individuais (experiências de 

vidas) e de luta, utilizando-se do currículo oculto presente em todos esses espaços de luta. Assim, 

acabam se tornando uma pedagogia emancipatória, que assume um projeto alternativo à exclusão, à 

competição e ao individualismo. Tendo o espaço sindical como espaço de formação potencialmente 

capaz de aplicar esse currículo oculto (ideais, políticas traçadas e discutidas, projetos elaborados 

coletivamente) em práticas capazes de mobilizar o trabalhador para a construção coletiva na escola, 

no sindicato, na sociedade, tendo como objetivo uma práxis política e educativa, através da qual o 

indivíduo segue se formando, crescendo e prendendo. 

Oliveira (2007), confirma nossa posição quando reflete que é vital superar o entendimento 

formalista e cientificista do currículo, que é constituído de múltiplas e singulares processos locais 

de tessitura curricular, que é encontrada no saber dos sujeitos praticantes do currículo e construído 

em todos os momentos e espaços. Esse processo que se dá de múltiplas formas, tem gerado variadas 

possibilidades de organização curricular, algumas mais conhecidas, outras menos divulgadas, mas 

igualmente válidas enquanto práticas pedagógicas vivenciadas em vários espaços educativas, que 

não seja exclusivamente o escolar.  

O que encontramos nesta reflexão, é a conformação de que nos fala Rummert (2002), da 

importância da interseção das relações entre conhecimentos escolares e os conhecimentos 

vivenciais, que a classe trabalhadora tanto necessita vivenciar e que possibilita a construção de 

conhecimentos de forma coletiva. 

Entendemos o processo formativo como educação ao longo da vida, ligado a vida cotidiana, 

a cultura, ao trabalho, mas ligados aos movimentos sociais, populares, sindicais tendo um olhar 

educacional de um processo que dura a vida inteira e que rompe de fato com a hierarquia dos 

saberes.  E num momento atual que vivenciamos a exploração e a perda de direitos já conquistados, 

o incentivo do individualismo, é imprescindível uma aprendizagem que é vivenciada de forma 

coletiva e com trocas de experiências vividas entre os sujeitos. 

Neste sentido, é interessante pensarmos numa educação não disciplinar, visualizando o 

processo da construção do conhecimento de uma forma diferenciada, que não seja através das 

disciplinas tradicionais, mas sim através de projetos e pesquisas, a fim de que haja a interação entre 

alunos e professores na escola e nos sindicatos, entre os dirigentes e a base. A partir do momento 

que consideramos a existência de outros espaços educativos, para além da escola, podemos romper 
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com o processo de disciplinarização, possibilitando novos conceitos de construção de 

conhecimento. 

Tal forma de abordagem alia-se a novos conceitos pedagógicos, já que a educação, segundo 

Gallo (2004), esteve tradicionalmente permeada por mecanismos de controle. Esse controle é feito 

pela disciplinarização, através do aprendizado (o quê, quando, quanto e como o aluno aprende), 

além do controle sobre o próprio aluno. A disciplina, assevera Gallo, também está relacionada ao 

comportamento, e não apenas à aprendizagem. Disciplinar o aluno também é fazer com que ele 

perceba seu lugar social, o que não possibilita o rompimento da estrutura de exclusão em que o 

indivíduo está inserido.  

Para contrapor essa tradição escolar, é necessário um projeto educacional que organize o 

currículo através de pesquisas e projetos de trabalho, principalmente na modalidade de Educação de 

jovens e adultos, a fim de atender às especificidades daqueles que a procuram, combinados com 

planos de lutas, no caso específico das Centrais Sindicais. Afinal, quando um aluno chega à escola 

ou ao sindicato, ele não chega vazio, mas sim, com experiências de que já dispunha anteriormente. 

Tendo essa teoria utilizada no espaço de formação nas Centrais Sindicais, renunciamos a 

uma postura do professor como “transmissor de conteúdos” e passamos para a construção do 

conhecimento de forma coletiva, a partir da qual as reuniões e assembleias são discutidas de forma 

a construir uma condição de aprendizagem. 

Gadotti (2016) referenda as afirmações acima quando nos diz: 

Se a educação e a aprendizagem se estendem por toda a vida, desde o nascimento até a 

morte, significa que a educação e a aprendizagem não se dão somente na escola nem 

no ensino formal. Elas se confundem com a própria vida, que vai muito além dos 

espaços formais de aprendizagem. Assim, podemos dizer que tanto a educação quanto 

a aprendizagem não podem ser controlados pelos sistemas formais de ensino. Esse 

princípio nos obriga a ter uma visão mais holística da educação. (ibidem, p.55) 

Acreditamos que o Espaço Sindical seja um lócus de formação que se encaixa na concepção 

de educação ao longo da vida, voltada para a participação, a cidadania, a autonomia, concepção de 

educação inserida no campo dos direitos humanos, dos movimentos sociais, da educação popular e 

da educação de jovens e adultos num movimento horizontal e de igual importância. 

A pesquisa será conduzida por alguns instrumentos metodológicos, como pesquisa 

bibliográfica, análise de documentos e observação participante, á luz da fenomenologia. 
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Delimitaremos o tempo de análise da pesquisa aos últimos dez anos do início da discussão e 

introdução das políticas sociais, nas três maiores Centrais Sindicais do Brasil, fazendo um 

comparativo das políticas sindicais direcionadas a juventude, através de seus coletivos na Região 

Sudeste do País, concentrando no estado do Rio de Janeiro. 

CONCLUSÕES 

Acreditamos que não exista educação que seja mais importante que a outra, mas sim que 

precisamos vivenciar de forma horizontal um processo educativo que alcance a todos e em 

diferentes concepções, conforme nos diz Brandão (1984). Defendemos também que não existe lugar 

de excelência e nem faixa etária específica e limitadora para a realização da aprendizagem, pois 

como sujeitos sociais e inacabados, nos formamos enquanto houver vida e em todos os espaços em 

que convivemos, de forma a nos formarmos e transformarmos de forma contínua. Padilha (2016, 

p.2) referenda essa afirmação, quando reflete que “aprendemos ao longo de toda a vida, não só na 

escola, conhecendo nossas circunstâncias e o mundo em que vivemos, mas ‘em todos os cantos’”. 

Oliveira (1982), por sua vez, complementa quando afirma acreditar na educação como um direito 

do ser humano de existir no mundo com dignidade e com possibilidade de exercer sua cidadania 

plena., que será confirmada ou não no término desta pesquisa. 
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Resumo 

A partir dos anos 90, as Centrais Sindicais Brasileiras, avançam no campo das políticas sociais, lutando 
não apenas por questões salariais e pela garantia de emprego, mas promovendo ações que visam o 
desenvolvimento e o bem-estar individual e coletivo da população. Logo os dirigentes sindicais iniciam 
a formulação de propostas alternativas e, possibilitando interferências nas políticas sociais 
implementados pelo poder público, além de mulheres, negros e deficiente físicos entra em pauta a 
discussão sobre a juventude trabalhadora. Neste sentido intenciona-se pensar as estratégias sindicais e 
pedagógicas das maiores Centrais Sindicais do Brasil, como um processo de educação ao longo da vida 
de forma a renovar o quadro  de lideranças e a garantir a sobrevivência das mesmas, comparando as 
políticas sindicais existentes  para a juventude  entre as Centrais Sindicais; compreender as  concepções 
de juventudes que estão presentes implicitamente ou explicitamente  através dos   seus coletivos 
juvenis; compreender  e identificar como as  três maiores Centrais Sindicais  do Brasil (  Central Única 
dos Trabalhadores, União Geral dos Trabalhadores e Força Sindical) frente a crise de 
representatividade e das políticas neoliberais trabalhistas, organizam-se diante do alto índice da taxa de 
desocupação juvenil. A pesquisa em desenvolvimento é qualitativa, bibliográfica com  análise de 
documentos e observação participante, delimitamos  o tempo de análise da pesquisa aos últimos dez 
anos do início da discussão e introdução das políticas sociais, à luz da fenomenologia a fim  e refletir e 
comparar  os conhecimentos tácitos, as formas de entendimento do senso comum, as práticas 
cotidianas e as atividades rotineiras que forjam as condutas sociais nos espaços das Centrais Sindicais, 
através dos coletivos de juventude ali inseridas. 

Palavras-chave: Juventude; Educação de Jovens e Adultos; Movimento Sindical. 
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A CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA EM GRAMSCI 

Gramsci, como oriundo do materialismo histórico-dialético – ou como ele próprio definiu de 

filosofia da práxis – segue o percurso deixado por Marx, avançando em alguns pontos, mas por 

incorporação. Nesse sentido, para a teoria marxista, a história é o “laboratório do novo” (DIAS, 

2012). É o produto da luta de classes, uma vez que a contradição lhe é inerente e a movimenta. Para 

Boron (2003), a história implica em constante constituição de conjunturas, pois, na esteira de Marx, 

os sujeitos estão imersos em um determinado contexto histórico e social, estão situados 

historicamente. Podem transformá-lo, mas à medida que é possibilitado pelas próprias contradições 

oriundas desse contexto. Por isso, a história é uma construção aberta e não predeterminada. Para 

Marx e Engels (1989) a história está embasada na produção material da vida e suas relações, uma 

vez que ela é fruto da atividade humana sobre a natureza e das relações que travam entre si em 

busca da sobrevivência. 

Marx e Engels (2011, p. 111) ainda consideram que “A história não faz nada, ‘não possui 

nenhuma riqueza imensa’, ‘não luta nenhum tipo de luta’! Quem faz tudo isso, quem possui e luta é, 

muito antes, o homem, o homem real, que vive [...]” (grifos dos autores). Buscando resgatar essa 

concepção marxiana da história, Gramsci vai reafirmar a centralidade da história para o marxismo, 

afirmando a relação dialética e equilibrada entre estrutura e superestrutura. Ou seja, a história nem é 

“[...] uma decorrência da vontade humana (história em uma perspectiva eminentemente 

subjetivista)” (MARTINS, 2008, p. 231) nem “[...] um reduzido movimento da estrutura 

econômica, que se move mecanicamente [...] (história na perspectiva do determinismo econômico)” 

(MARTINS, 2008, p. 231). 

A visão da história como síntese de elementos objetivos e subjetivos em Gramsci é captada 

por Semeraro (2001, p. 103), quando diz: 

O “movimento histórico” e, portanto, o conhecimento ocorre quando se realiza a 

síntese dialética entre a realidade objetiva do ambiente e a atividade subjetiva dos 

homens organizados livremente, entre condições materiais e intervenção humana, 

entre estrutura econômica e iniciativa política. Na história, e no processo de 

conhecimento, há uma compenetração de forças relativamente estáveis, permanentes, 

regulares, “objetivas”, com forças intencionais, ativas, criativas, “subjetivas”. Quer 

dizer, há uma correlação dialética entre necessidade e liberdade, de forma a não ser 

pensável uma necessidade sem liberdade ou uma liberdade sem necessidade.  
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Segundo Frosini (2013), essa posição de Gramsci é consequência da reelaboração do 

marxismo como filosofia da práxis, ou seja, de uma “filosofia da imanência de verdade e política”, 

como também de uma definição original da dialética, entendida  

[...] como uma filosofia integral original, que inicia uma nova fase na história e no 

desenvolvimento mundial do pensamento, pois supera (e superando, inclui em si os 

elementos vitais) tanto o idealismo quanto o materialismo tradicionais, expressões das 

antigas sociedades que sucederam-se na história mundial (GRAMSCI, 1999, p.143). 

Diante do exposto, é sabido que Gramsci enfatizou o protagonismo do sujeito na História, 

mas a “[...] concebe a partir da relação de mútua determinação entre política e economia, História e 

natureza, indivíduo e sociedade” (VIEIRA; OLIVEIRA, 2010, p. 4). Uma história ligada ao 

presente, um presente como crítica do passado, uma vez que “[...] devemos ser mais presos ao 

presente que nós mesmos contribuímos para criar, sendo consciência do passado e de sua 

continuação (o de seu reviver)” (GRAMSCI, 2004a, p. 95). 

Este humanismo de Gramsci emerge de um entendimento mais amplo de homem, vinculado 

a uma preocupação com a formação de um novo modo de vida, com uma nova civilização. Por isso, 

se faz a pergunta no § 54 do caderno 10: “o que é homem?”. Mas vai além e se pergunta 

novamente: o que o homem pode se tornar? No sentido de que se o homem poderia criar a sua vida, 

se ele é protagonista de sua própria história, se é o processo de sua ação. Portanto, não existe uma 

única forma de agir humano, somos seres inacabados. O homem é um ser concreto, situado na e 

com a história participando como sujeito das relações sociais nas quais se constitui enquanto 

humano-social. “O homem é um devir histórico” (GRAMSCI, 1999, p.134). 

O ENSINO DE FILOSOFIA NO PROEJA E A CONCEPÇÃO ORIGINAL DE FILOSOFIA DE 

GRAMSCI: RELAÇÕES ENTRE HISTÓRIA, POLÍTICA E FORMAÇÃO HUMANA 

Como programa que busca integrar a educação básica com a educação profissional e a 

educação de jovens e adultos, o Programa Nacional de Educação Profissional, integrado à Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) tem como meta uma formação que 

integre as dimensões técnica e humanística do estudante. Nesse contexto é que nos lançamos, a 

partir deste trabalho refletir a partir do pensamento de Antonio Gramsci as relações entre filosofia, 

história e política e suas contribuições para um processo de formação humana integral nos 

estudantes do Proeja. 
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Nesse sentido, ao tomar a vida, obra e pensamento de Gramsci como referência para o 

ensino de filosofia buscamos primeiramente explicitar a compreensão de filosofia desse pensador. 

Nesse sentido, ao compreender a filosofia como uma concepção do mundo, Gramsci busca 

explicitar as relações entre filosofia, história e política. Seguindo a esteira do pensamento marxiano, 

Gramsci opera uma verdadeira revolução na concepção de filosofia existente na história do 

pensamento humano.  

Desde as suas origens na Grécia Antiga, até Hegel, a filosofia foi compreendida como uma 

atividade especulativa e contemplativa restrita a pequenos grupos de intelectuais. Gramsci, ao 

seguir as pegadas do pensamento de Marx, para quem além de interpretar o mundo, temos que 

trabalhar para transformá-lo (XI tese) cria uma concepção original da filosofia ao afirmar que é:  

É preciso destruir o preconceito, muito difundido, de que a filosofia é algo muito 

difícil pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria de 

cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. É preciso, 

portanto, demonstrar preliminarmente que todos os homens são filósofos, definido os 

limites e as caraterísticas desta “filosofia espontânea”, peculiar a “todo o mundo”, isto 

é, da filosofia que está contida: 1) na própria linguagem, que é um conjunto de noções 

e de conceitos determinados e não, simplesmente de palavras gramaticalmente vazias 

de conteúdo; 2) no senso comum e no bom senso; 3) na religião popular e, 

consequentemente, em todo o sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de ver 

e de agir que se manifesta naquilo que geralmente se conhece por “folclore” (cultura). 

(GRAMSCI, 1999, p.93). 

Como visto no excerto acima para Gramsci todos os homens e mulheres são potencialmente 

capazes de filosofar, pois participam de uma determinada concepção do mundo que se expressa na 

linguagem, na religião e no senso comum que conformam e sedimentam as relações sociais. Assim, 

para Gramsci, a filosofia pode ser compreendida como uma concepção do mundo, pois "[…] pela 

própria concepção do mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo, precisamente o de 

todos os elementos sociais que compartilham um mesmo modo de pensar e de agir" (GRAMSCI, 

1999, p.94).  

Desse modo, para o pensador italiano, todos os seres humanos desenvolvem, em contato 

com a sociedade e o ambiente cultural dos quais fazem parte, determinadas formas de pensar, sentir 

e agir, elaborando uma concepção do mundo e de sociedade, mesmo que difusa e fragmentada. 

Portanto, todos os seres humanos são considerados filósofos, pois têm a capacidade de reflexão, de 
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pensar, de atuar na transformação prática da sociedade, mesmo que não desempenhem na sociedade 

a função de filósofo. 

Dessa feita, se pode verificar um núcleo sadio do senso comum que o filósofo sardo 

compreendia como filosofia popular, ou seja, bom senso. Assim, o bom senso, núcleo sadio do 

senso comum, deve se converter, por meio de um trabalho educativo, em um pensar coerente e 

unitário. Nesse sentido, a tarefa educativa consiste em elevar as massas do senso comum à 

consciência filosófica, ou seja, possibilitar a passagem de uma visão desagregada, fragmentada e 

incoerente de mundo para uma concepção unitária e coerente da realidade.  

Assim, se todos os homens participam de uma determinada concepção do mundo, podemos 

nos fazer, como fez o próprio Gramsci, a seguinte questão: 

O problema é o seguinte: qual é o tipo histórico de conformismo, de homem-massa do 

qual fazemos parte? Quando a concepção do mundo não é crítica e coerente, mas 

ocasional e desagregada, pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de 

homens-massa, nossa própria personalidade é compósita, de uma maneira bizarra: nela 

se encontram elementos dos homens das cavernas e princípios da ciência mais 

moderna e progressista, preconceitos de todas as fases históricas passadas 

estreitamente localistas e intuições de uma futura filosofia que será própria do gênero 

humano mundialmente unificado. (GRAMSCI, 1999, p.94). 

Dessa forma, Gramsci estabelece uma distinção fundamental entre homem massa e homem 

coletivo. O homem massa é aquele que não cria sua própria concepção do mundo, não é ativo, e sim 

passivo, recebe de fora, da religião, da mídia, das redes sociais, uma determinada visão do mundo, 

que não é propriamente sua, mas de outros, se encontra na “caverna de Platão”, não foi capaz de 

pensar por si próprio e de criar sua própria concepção do mundo. 

Para Gramsci a filosofia é uma concepção do mundo na qual estão incluídos valores, 

crenças, ideologias, sentimentos, conhecimentos e ações. Uma determinada concepção do mundo 

conduz a formas de agir no mundo. Assim, por exemplo, uma racista tem uma concepção de mundo 

diferente de uma pessoa antirracista. Assim, a ação de um racista será diferente de uma ação de uma 

pessoa antirracista. A primeira agirá no sentido de humilhar por meio do preconceito racial a pessoa 

do negro, ao passo que a segunda terá uma ação inversa, ou seja, a de respeitar sua dignidade como 

pessoa humana. Nesse sentido não se pode, no dizer de Gramsci, separar uma determinada 

concepção do mundo, ou seja, uma teoria, de uma determinada ação sobre o mundo, ou seja, uma 

prática política, como condição de transformação da realidade. Destarte para Gramsci:  
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O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de 

maneira unitária a realidade presente é um fato “filosófico” bem mais importante e 

“original” do que a descoberta, por parte de um “gênio” filosófico, de uma nova 

verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos de intelectuais. A 

filosofia é uma ordem intelectual, o que nem a religião nem o senso comum podem ser 

(GRAMSCI, 1999, p.96). 

Iluminados pela distinção entre homem-massa e homem coletivo feitas por Gramsci, 

podemos pensar a relação e distinção entre as massas e as classes. De acordo com Debrun (2001, 

p.161) "[…] a massa, em qualquer classe - em qualquer grupo, de modo geral - é constituída por 

todos quanto vivem mergulhados no senso comum, embora já possam estar a caminho da filosofia". 

Assim, para Gramsci, mesmo que as massas, ou seja, o homem-massa, esteja mergulhado no senso 

comum, ele (o homem-massa) é capaz por meio da filosofia de atingir uma concepção unitária e 

coerente do mundo, por meio de um trabalho filosófico de elevação intelectual e moral das massas. 

O senso comum transmitido pelas instituições sociais, tais como, a família, a religião, as 

tradições culturais, se fazem presentes nas diversas ações do cotidiano e das relações sociais, pois 

que "[…] o homem ativo de massa atua praticamente, mas não tem uma clara consciência teórica 

desta sua ação, a qual, não obstante, é um conhecimento do mundo na medida em que o transforma" 

(GRAMSCI, 1999, p.103). Por certo "[…] a filosofia é uma ordem intelectual, o que nem a religião 

nem o senso comum podem ser. [...] A filosofia é a crítica e a superação da religião e do senso 

comum e, nesse sentido, coincide com o "bom senso", que se contrapõe ao senso comum" 

(GRAMSCI, 1999, p.96). A religião ao transmitir uma determinada concepção do mundo, por meio 

de crenças, valores e atitudes que se materializam em determinadas práticas sociais, contribui e tem 

contribuído para a formação de um homem-massa, passivo, acrítico, como temos observado nas 

atuais relações sociais em nosso país, por meio de um fundamentalismo religioso que conduziu a 

massa popular a um fundamentalismo político e a nutrir um ódio à política e aos próprios ideais 

republicanos e democráticos. 

FILOSOFIA HISTÓRICA: AS CONTRIBUIÇÕES DE GRAMSCI PARA UMA PRÁXIS ÉTICO-

POLÍTICA TRANSFORMADORA 

Ao se fundamentar em Marx e Engels, especialmente nas teses contra Feuerbach, Gramsci 

destaca que a "[…] a filosofia deve se tornar política, para ser verdadeira, para continuar a ser 

filosofia". (DEBRUN, 2001, p.72). Assim, para Gramsci, "[…] o verdadeiro filósofo é - e não pode 
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deixar de ser - nada mais do que o político, isto é, o homem que modifica o ambiente, entendido por 

ambiente o conjunto das relações de que o indivíduo faz parte" (GRAMSCI, 1999, p.314). 

Desse modo, Gramsci ao estabelecer uma identidade entre filosofia, história e política, ao se 

perguntar o que é a filosofia, o filósofo italiano argumenta que não se pode separar a "[…] filosofia 

da História da filosofia, nem a cultura da História da cultura. Num sentido mais imediato e 

determinado - não podemos ser filósofos - isto é, ter uma concepção do mundo criticamente 

coerente - sem a consciência de nossa historicidade" (GRAMSCI, 1999, p.94-95). Para Gramsci, a 

união dialética entre filosofia e política, filosofia e história, teoria e prática, possibilitou o 

surgimento de uma determinada concepção de filosofia, a filosofia da práxis. A unidade entre teoria 

e prática é um dos conceitos fundamentais na interpretação que o filósofo sardo faz do marxismo, o 

que denominou de filosofia da práxis.  

De acordo com Texier (1976), para Gramsci o objeto da filosofia consiste em conhecer e 

transformar o mundo. Ou seja, para Gramsci, a filosofia não é apenas uma atividade reflexiva sobre 

o homem e o mundo, sendo ela uma concepção coerente e unitária do mundo, busca 

necessariamente a transformação do mundo. Dessa forma, a filosofia se converte em uma filosofia 

da transformação e não apenas uma filosofia da interpretação ou contemplação do mundo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final, esperamos ter explorado as relações entre história, política e filosofia no 

pensamento de Gramsci. Assim, concluímos que Gramsci construiu uma concepção original de 

filosofia integrando de forma dialética a história e a política como dimensões fundamentais de uma 

determinada concepção do mundo que aspira transformações radicais nas relações sociais 

capitalistas, ou seja, a filosofia da práxis. Assim, para Gramsci, a filosofia da práxis tinha diante de 

si duas grandes tarefas: “combater as [as filosofias] modernas nas suas formas mais sofisticadas e 

educar as classes trabalhadoras, elevando-as intelectual e moralmente à capacidade de se 

autogovernar” (SEMERARO, 2006, p. 43). Desse modo, torna-se necessário distinguir entre as 

filosofias historicamente orgânicas, ou seja, as necessárias a determinada estrutura, e as arbitrárias, 

ocultadoras da realidade social.  

Desse modo, as classes subalternas, como os trabalhadores estudantes do Proeja, podem se 

organizar e construir sua filosofia, que funcionaria como contra ideologia e disputaria a direção e o 

domínio do Estado, tornando-se classe hegemônica. Com efeito, Gramsci chama a atenção para o 

constante conflito das filosofias e ideologias, porque sempre representam grupos sociais de 
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interesses divergentes e antagônicos entre si. Assim, por meio de suas “[filosofias] orgânicas”, os 

grupos “subalternos” podem organizar-se e formar um “bloco histórico”, no qual “as forças 

materiais são o conteúdo e as [filosofias] são a forma” (SEMERARO, 2006, p. 135). A 

incorporação consciente dessas filosofias pelas classes trabalhadoras, como os estudantes do Proeja, 

pode contribuir para formar uma vontade coletiva e para uma práxis ético-política que mobiliza os 

movimentos de transformação da realidade social e pessoal contribuindo para a formação humana 

integral dos jovens e adultos trabalhadores do Proeja. 

Portanto, para Gramsci, todas as filosofias têm natureza social e histórica, são expressões de 

determinado grupo ou bloco social e podem ser “[filosofias] orgânicas” ou “[filosofias] arbitrárias”. 

A primeira visa transformar a realidade social dos grupos “subalternos” e dos “oprimidos”; 

enquanto a segunda visa manter o status quo, conforme os interesses particulares das frações das 

classes dominantes. 

Concluindo, pode-se afirmar que Gramsci inaugura uma concepção filosófica original, a 

filosofia da práxis. O valor histórico da filosofia da práxis está em sua "[...] eficácia "prática" que 

ela conquistou (e "prática" deve ser entendida em sentido amplo); ela [deve] reagir sobre a 

sociedade, determinar certos efeitos positivos e negativos: [eis] sua importância histórica [...]. 

(GRAMSCI, 1999, p.249). Assim, a subjetividade exerce um papel fundamental na história, 

ensejando a tomada de consciência e a problematização das relações sociais capitalistas e dos 

antagonismos entre as classes sociais, que enseje uma filosofia da práxis que por meio de sua ação 

almeje transformação histórico-social.  
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Resumo 

Esse artigo objetiva refletir, do ponto de vista teórico-prático e de acordo com os pressupostos de 
Gramsci, as interfaces entre história, filosofia e política, tendo como fio condutor uma concepção 
original de filosofia como ação ético-política transformadora no Programa Nacional de Educação 
Profissional, integrado à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Como 
programa, o Proeja foi criado em âmbito federal no ano de 2005 pelo Decreto 5.478. Foi a partir de 
minha inserção profissional como professor de filosofia do Instituto Federal do Espírito Santo que 
comecei a ser desafiado a pensar a realidade dos jovens e adultos trabalhadores, sua relação com o 
mundo do trabalho, da ciência e da tecnologia e a integração entre a formação humanística e a 
formação profissional. Em vista disso, este trabalho se investe de um engajamento teórico-político, no 
sentido de estarmos implicados em nossas práticas pedagógicas, seja pelo caráter de pertencimento à 
comunidade escolar seja pela militância junto à Educação de Jovens e Adultos. Ao buscar integrar a 
educação básica com a educação profissional e a educação de jovens e adultos, o Proeja tem como meta 
uma formação humana integral do estudante. Nesse contexto é que nos lançamos, a partir deste 
trabalho refletir a partir do pensamento de Antonio Gramsci as relações entre filosofia, história e 
política e suas contribuições para uma formação humana integral no Proeja. Para tanto nos 
fundamentamos em alguns escritos do próprio Gramsci e em estudiosos de seu pensamento. Assim, 
defendemos que um ensino de filosofia que interesse a classe trabalhadora deve se inspirar na 
indissociabilidade entre as dimensões da história, da política e da filosofia como as protagonizadas por 
Gramsci na perspectiva de uma práxis ético-política tendo em vista uma formação humana integral. 

Palavras-chave: Gramsci; filosofia histórica; ação ético-política, Proeja. 
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INTRODUÇÃO 

A expansão dos setores médios urbanos no Brasil, a partir do período do 

desenvolvimentismo (década de 1930) no Brasil, promoveu a lenta e gradual transformação do 

perfil dos jovens que adentram os espaços de ensino superior em busca de qualificação profissional 

e, consequente, reposicionamento no mercado de trabalho. Se antes as universidades eram 

destinadas aos jovens da elite, depois dessa transformação, sobretudo com as tentativas de 

democratização do ensino superior nos anos 2000, temos a mudança no perfil socioeconômico dos 

estudantes de graduação e pós-graduação no país, que demarca a entrada de pessoas, sobretudo 

jovens, de baixa renda e trabalhadores no ensino superior.  

Essa condição traz implícita o desafio de permanência desse estudante nas universidades e 

institutos, uma vez que esta demanda recursos temporais (dedicação às atividades acadêmicas) e 

econômicos (custeio de transporte, impressão, alimentação etc.) para a conclusão dos cursos, 

fazendo com que o discente lance mão de atividades laborativas ou de alguma política de 

assistência estudantil, quando existente. E, quando dedicado ao trabalho, procura meios de atender a 

sua dupla condição de estudante-trabalhador o que resulta, em muitos casos, na sua retenção ou 

evasão do ensino superior. 

Desse modo, entendemos como urgente a tarefa de pensar acerca das condições de 

permanência dos estudantes-trabalhadores no ensino superior. Por isso, temos como objetivos da 

presente reflexão: compreender os desafios postos ao estudante jovem e trabalhador dentro da 

conjuntura brasileira, atentando para as suas condições de ensino e trabalho, bem como análise das 

possíveis consequências da relação entre essa dupla condição a partir da ponderação sobre a práxis 

educativa. Para tanto, lançamos mão de pesquisa bibliográfica e documental, que possam subsidiar 

o alcance dos objetivos propostos. 

JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO 

Estudar a juventude significa desvendar algumas dinâmicas fundamentais para a 

compreensão da sociedade contemporânea, tomando o período de transição entre a infância e a vida 

adulta como um momento privilegiado de concentração do movimento societário. Nessa ótica, 

Mônica Peregrino (2011) chama atenção para o fato de que a juventude reside na base material da 

cronologia, mas que seu entendimento é complexo e exige a consideração também da sua base 
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sociocultural, tendo em vista que ela se manifesta na sociedade e ao fazê-la sofre mutações, 

dependendo da posição histórico-social ocupada pelo sujeito. 

Mannheim (1968) coloca a juventude como um segmento social vulnerável às mudanças 

societárias ao mesmo tempo em que se coloca como um agente de mudança por não naturalizar 

normas e valores sociais, o que lhe situa em uma posição marginal nas sociedades modernas e esta 

condição é o que a agrega enquanto grupo social. Bourdieu (1983), por outro lado, instigando-nos a 

pensar sobre a arbitrariedade das classificações etárias em nossa sociedade, alerta para o risco de 

perdemos de vista as diferenças relativas ao modo de vivenciar esse período da vida; ele atenta para 

o fato de que as homogeneizações vinculadas à categoria juventude, podem ser prejudiciais a partir 

do momento que se desconsidera suas significativas desigualdades relativas às suas condições de 

existência. 

Para Bourdieu (1983), a escola “cria” a juventude e sua posição “escolar” e “estudantil” lhe 

coloca para “fora do jogo” da sociedade, sendo um período de “postergação”, adiando sua 

adultização trazendo-lhe a possibilidade ainda maior de questionar essa mesma sociedade, posição 

essa de estranhamento das regras do jogo, considerada por Mannheim como o fator de coesão da 

juventude, como já expusemos. Aprofundando essa questão, Margulis e Urresti (1996) chamam 

essa espécie de “crédito” oferecido a alguns jovens pela sociedade através da sua rede de 

instituições, de moratória social que “faz referência, portanto, a um “tempo doado” pela sociedade 

para que seus jovens experimentem a condição adulta, permitindo-lhes então configurar trajetórias 

de inserção social com maior autonomia” (PEREGRINO, 2011, p.281). 

Mesmo que se admita a generalização desse processo aos chamados jovens, é fato que as 

condições de sociabilidade não estão disponíveis para todos da mesma maneira, o que torna a 

juventude uma categoria internamente heterogênea com padrões de experiências que se distanciam 

a depender das vivências operadas pelos sujeitos resultantes das marcas das desigualdades sociais 

decorrentes da sociabilidade produtiva contemporânea. Desse modo, compreendemos que há 

parcelas da juventude que são desprovidas da moratória social ou da posse de um excedente 

temporal que lhe permita a construção de uma trajetória autônoma vinculada, sobretudo, à 

instituição escolar. Tais jovens são pertencentes, em grande medida às classes populares onde as 

experiências de trabalhos manuais e domésticos são múltiplas e as experiências de acesso à 

educação e cultura são reduzidas.  

No Brasil, em acordo com os dados da V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e 

Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES realizada em 2018, a média de idade dos graduandos 
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está na faixa etária dos 24 anos já que possui a totalidade dos seus alunos entre 20 anos e 30 anos; e 

dentro desse universo, 29,9% dos estudantes estão na condição de ocupado, ou seja, exercem de 

algum modo atividades laborativas.  

Segundo dados da PNAD Contínua de 2018, havia 11,3 milhões de pessoas entre 15 anos e 

60 anos de idade analfabetas, o equivalente a uma taxa de analfabetismo de 6,8%. Além disso, 24,3 

milhões de pessoas de 15 a 29 anos não frequentavam escola ou algum curso da educação 

profissional ou o pré-vestibular e não haviam concluído a educação básica obrigatória ou, entre os 

que concluíram, não haviam alcançado o grau de superior completo. E, ainda segundo a pesquisa, as 

pessoas nessa faixa etária tem motivações diferentes para não dar continuidade aos estudos: 

Entre os homens, a principal motivação foi o trabalho ou a procura por trabalho 

(47,7%), já entre as mulheres, o trabalho foi importante (27,9%), mas a necessidade de 

realizar afazeres domésticos e cuidado de pessoas foi alegada como principal 

motivação por 23,3% delas. [...]. Outra motivação que se destacou foi o não interesse 

em estudar ou se qualificar. Esta foi maior entre os homens, 25,3%, do que entre as 

mulheres, 16,0%, e aumentou nos dois grupos de 2017 para 2018. Já a falta de 

recursos para pagar as despesas ligadas a educação foi maior entre as mulheres 

(13,0%) do que entre os homens (9,2%) e também cresceu em 2018. (IBGE, 2019, 

p.11) 

Pelo exposto até aqui, cabe-nos refletir sobre o objeto do estudo em tela acerca dos 

estudantes-trabalhadores do ensino superior que à luz das contribuições de Cardoso e Sampaio 

(1994), é um perfil presente nas universidades do país desde a década de 1970. E, mesmo assim, 

não foi capaz de modificar a oposição excludente entre trabalho e estudo – condições essas que 

giram em torno do orbe da juventude enquanto categoria teórica – entendendo-se que, ao se colocar 

na condição de estudante o jovem deve obrigatoriamente estar inserido no período de moratória 

social e é para este perfil de estudante que se ergue a educação no Brasil, sobretudo na sua 

modalidade de Ensino Superior; visto que o outro segmento da juventude, aquela que só trabalha, 

não teria condições de acesso à educação superior. Essa compreensão resulta em currículos de 

graduação voltados para a formação de estudantes que possuem tempo exclusivo para se dedicar 

somente aos estudos, endossada pela história da educação no Brasil que assenta em raízes elitistas e 

excludentes.  

Desse modo, o jovem estudante que “foge” ao perfil idealizado da juventude sofre desafios 

cotidianos ao tentar conciliar sua condição de estudante com sua condição de trabalhador. “Os 

estudantes que trabalham jamais constituem a regra (mesmo que em termos numéricos sejam 
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maioria), mas são a exceção. É o desviante no sentido de estar meio fora - trabalhador - e meio 

dentro da universidade - estudante.” (CARDOSO; SAMPAIO, 1994, p.2). Entretanto, o estudante-

trabalhador está presente nas universidades e já não pode mais ser considerado uma exceção, ao 

contrário, como pondera a pesquisa realizada pela ANDIFES (2018, p.64): 

“[...] 75,7% dos (as) estudantes ocupados (as) trabalham até 40 horas e 24,3% 

trabalham mais de 40 horas. Na graduação, o tempo de aula em cursos de meio 

período geralmente é de 20 horas semanais, sem contar o tempo de estudo necessário 

extraclasse. Compatibilizar trabalho e estudo é, então, um malabarismo, pois exige 

esforços sociais (pessoais, familiares) de monta.” 

O tempo dedicado ao trabalho interfere diretamente na trajetória acadêmica dos estudantes, 

por isso, dentre eles 54,3% já pensaram em abandonar o curso indicando dificuldades de conciliar 

trabalho e estudo. A pesquisa mostrou ainda, que entre os estudantes que fizeram trancamento de 

matrícula o maior percentual está entre os ocupados, e que destes, 37% alegou motivo de trabalho; 

fatores que podem explicar a diminuição crescente de estudantes-trabalhadores no ensino superior, 

visto que em 2014 o percentual de alunos nessa condição era de 35,3% e em 2018 era de 29,9%. 

PRÁXIS EDUCATIVA E JUVENTUDE 

A experiência sócio-histórica do homem é constituída a partir da atividade básica que faz 

emergir sua generalidade, o trabalho. Esse é entendido como um dos elementos da práxis social e 

traz consequências objetivas e subjetivas norteadoras da sociabilidade humana, condição geradora 

da necessidade dos homens se apropriarem desta experiência objetivada como requisito para sua 

inserção no mundo genuinamente humano. Tal apropriação se realiza, portanto, em socialização 

com outros homens como explica Macário (2009, p.426):  

A apropriação se processa por meio da atividade que o indivíduo desenvolve no 

trabalho e no conjunto das práticas sociais. Estas atividades não se realizam na 

solidão, mas sempre mediadas por relações travadas entre os indivíduos. Por isto, a 

apropriação que se dá no plano individual/subjetivo é sempre, e necessariamente, 

mediada pela ação de outros homens. 

Esse é o lugar onde nasce e opera o complexo da educação. Situado nas relações entre os 

homens, a educação media a apropriação individual do patrimônio genérico objetivado socialmente 

por meio da construção da experiência sócio-histórica. Desse modo, a necessidade que origina a 

educação se refere às relações travadas entre os homens, ou seja, são as relações sociais que operam 
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sua necessidade; ela se expressa na demanda de conteúdos necessários a inserção dos indivíduos na 

produção econômica e prática social. 

A educação, estando localizada no âmbito da reprodução social, realiza a mediação entre a 

experiência social objetivada e sua apropriação/ressignificação no plano da subjetividade. Se 

coloca, assim, como elemento indispensável para a continuidade histórica ao alimentar o 

ininterrupto processo de transformação dos elementos objetivos em formas de sociabilidade 

subjetiva que derivam em novas formas de objetivação, constituindo novas potencias subjetivas e 

assim por diante, elaborando o ciclo de construções e desconstruções históricas. 

Portanto, o resultado final da atividade educativa depende da forma como ela é apropriada 

na consciência dos indivíduos e seus usos dependerão do próprio movimento dialético do real que 

se realiza em face de possibilidades concretas. Nessa ótica, as escolhas individuais podem tomar 

sentido contrário ao que estava originalmente presente no ato educativo, ou mesmo, se colocar 

como um reforço a este; acontecimentos estes que colocam a perspectiva ideológica como inerente 

a esse complexo social. Pelo exposto, infere-se que os indivíduos participantes desse processo são 

sujeitos ativos e conscientes, que se educam durante toda a vida, e possuem como personagem 

primordial aqueles indivíduos portadores de experiências acumuladas socialmente, ou seja, as 

gerações adultas.  

Ao institucionalizar essa prática na escolarização, devemos pensar, ainda de maneira mais 

clara, como se relacionam aí os sujeitos do ato educativo e em qual medida a ideologia de classes 

perpassa os seus conteúdos, principalmente quando se considera ela enquanto um “patrimônio 

gravado nas constituições da democracia burguesa” (MACÁRIO, 2009, p.437). Assim, defender a 

escola enquanto instância privilegiada de disseminação de saberes e ideologias a coloca como 

instrumento crucial na luta entre as classes sociais, sendo que ora pode apontar para sua superação e 

ora para sua reprodução. 

Balizados por essa compreensão da escola e de sua função social, abrimos diálogo com a 

caracterização das escolas do período Varguista, na qual encontramos essas instituições destinadas a 

reprodução da divisão de classes, bem como ao fomento do nacionalismo autoritário. Temos que a 

Lei Orgânica do Ensino (início dos anos 1940) espelhava a divisão de classes no país e apresentava 

duas possibilidades a serem seguidas de acordo com o pertencimento de classes: do primário ao 

profissionalizante para os de classe pobre e popular, que necessitavam uma rápida inserção no 

mercado de trabalho; e o secundário em direção ao nível superior para as elites. O sistema 
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educacional fazia as vezes de um sistema de discriminação e repartição social (SCHWARCZ, 

2019).  

Segundo a mesma autora, essa divisão é herdeira histórica do período colonial brasileiro, 

onde a educação formal concedida de maneira escassa para a população livre era considerada um 

privilégio de poucos. E mesmo após o estabelecimento da gratuidade da instrução primária aos 

cidadãos com a Constituição de 1824 e com o início da expansão do ensino nas províncias por meio 

das escolas públicas, particulares e domésticas decorrente do Ato Adicional de 1834, a matrícula 

nessas instituições era proibida para os escravos (considerados como instrumentos de trabalho, 

destinados exclusivamente ao trabalho gerado pela exploração da sua força física) e obrigatória para 

a população livre entre cinco e quinze anos. 

Assim, por longos anos, a escola brasileira veio se construindo perpassada pela marca da 

divisão de classes, reproduzindo-a na medida em que destina diferentes tipos de educação para 

determinados tipos de classe; enquanto os alunos pertencentes às classes populares são educados 

para os trabalhos manuais que requerem maior esforço físico e com menores remunerações, os 

alunos das classes altas são preparados para assumir trabalhos intelectuais, de comando e com 

maior prestígio. Isso nos leva a concluir que, a perspectiva educativa configurada dessa maneira não 

realiza transformações sociais de destaque, visto não romper com o ciclo da pobreza em que estão 

incluídos, na sua maioria, jovens negros. 

Desse modo, historicamente a instituição escolar no país repousa em raízes históricas ainda 

presentes no seu modo operacional presente; orientando os moldes da educação, que se distanciam 

da realidade dos jovens e mantém parcelas dessa população dentro de taxas alarmantes de 

analfabetismo, bem como resultando em altos índices de evasão escolar e distorção idade-série que 

recaem, sobretudo, nas classes populares. Uma parcela da juventude que poderíamos chamar de 

“sem-sem”, sem acesso à educação de qualidade, ao trabalho formal e outras políticas sociais que 

lhe configurariam o estatuto de cidadão. Nesses termos, ao promover o acesso à educação, de 

maneira precária, a crianças e jovens menos favorecidos a escola se torna o meio de preservação das 

desigualdades econômicas, sociais e culturais, acirrando ainda mais o acesso ao ensino superior. 

Situação agravada quando as instituições de ensino não estão preparadas para lidar com os diversos 

perfis dos seus estudantes, a exemplo do aluno trabalhador que expusemos aqui.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O perfil do estudante-trabalhador no ensino superior é realidade presente nas instituições de 

ensino brasileira, sendo invisibilizada na medida em que passa por processos de exclusão dentro da 

própria universidade, quando esta, ao não reconhecer o estatuto de trabalhador do estudante, lhe 

exige a dedicação quase que exclusiva aos estudos. Fato este reconhecido pela diminuição do 

número de jovens que estudam e trabalham, bem como do principal motivo do trancamento de 

matrículas incidir sobre os jovens ocupados. 

Portanto, a juventude aqui estudada dissolve a barreira entre trabalho e estudo, sobrevivendo 

a desafios diários de como conciliar suas práticas laborativas com o exercício do direito a educação. 

O que demonstra a pouca aproximação das universidades com a necessidades do perfil dos seus 

estudantes, apresentando uma provável inadequação pedagógica nos seus currículos, tendo em vista 

que são elaborados pensando o aluno que possui disponibilidade em tempo integral. A ausência de 

soluções institucionalizadas para os desafios e dificuldades enfrentadas por esses estudantes não 

pode mais permanecer se vislumbramos a educação dentro da sua tarefa de promover a práxis 

social. 

As raízes históricas do conservadorismo classista no Brasil que perpassam toda a 

escolarização institucionalizada precisam ser reposicionadas fora da elaboração das políticas 

públicas de educação, bem como dos currículos e gestão das instituições de ensino, a fim de 

promover uma comunicação mais democrática com os estudantes e suas necessidades. Dessa forma, 

consideramos que os desafios de conciliar estudo e trabalho estão colocados não somente para o 

jovem, mas, sobretudo, para todos os sujeitos que compõem o processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, a retenção e evasão dos alunos ocupados não pode mais ser pensada sobre a ótica 

individualizada, mas pela ótica coletiva. 
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Resumo 

A mudança no perfil sócio econômico dos jovens que adentram o ensino superior no país carrega 
consigo desafios político-pedagógicos a serem superados cotidianamente pelos sujeitos envolvidos nos 
processos de ensino e aprendizagem. Se antes as universidades eram destinadas aos jovens da elite, 
depois dessa mudança, sobretudo com as tentativas de democratização do ensino superior nos anos 
2000, temos a transformação no perfil socioeconômico dos estudantes de graduação e pós-graduação 
no país, que demarca a entrada de pessoas, sobretudo jovens, de baixa renda e trabalhadores no ensino 
superior. Desse modo, o presente artigo se propôs a compreender os desafios postos ao estudante 
jovem e trabalhador dentro da conjuntura brasileira, atentando para as suas condições de ensino e 
trabalho, bem como análise das possíveis consequências da relação entre essa dupla condição a partir da 
ponderação sobre a práxis educativa. Para tanto, lançamos mão de pesquisa bibliográfica e documental, 
que subsidiaram nossas análises para o alcance dos objetivos propostos. Ao final, a pesquisa nos 
direcionou para o entendimento da pouca aproximação das universidades com as necessidades do perfil 
dos seus estudantes, apresentando uma provável inadequação pedagógica nos seus currículos, tendo em 
vista que são elaborados pensando no aluno que possui disponibilidade em tempo integral; termos estes 
que, expõem o não reconhecimento do estatuto de trabalhador do jovem estudante. Bem como, da 
ausência de soluções institucionalizadas para os desafios e dificuldades enfrentadas por esses 
estudantes, que não pode mais permanecer invisibilizada se vislumbrarmos a educação dentro da sua 
tarefa de promover a práxis social. 

Palavras-chave: Juventude, Trabalho e Ensino Superior. 
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INTRODUÇÃO 

A juventude é alvo dos impactos das reformas estruturais, em especial nas políticas sociais, 

na sociedade brasileira feitas nos últimos anos. Alguns dados, como estudos baseados em dados do 

IBGE, que mostram o número crescente de jovens na faixa etária entre 15 e 17 anos que abandonam 

a escola por falta de interesse, chegando a 40% desse grupo, já demonstravam nas primeiras 

décadas do século XXI, a perda de entusiasmo e projetos de vida que refletissem positivamente no 

seu desenvolvimento.  

Pensar o tempo enquanto categoria se remonta as experiências, pois cada recorte temporal 

identifica os indivíduos a partir de seu comportamento, escolhas e ações. A relação entre passado, 

presente e futuro, geram os vários olhares para as dicotomias que o sujeito enfrenta e produz seu 

próprio destino.  

Sendo assim, para uma análise da juventude, temos como referencial o tempo presente e 

suas implicações para com a contemporaneidade. É importante considerar nessa análise, os 

impactos gerados por uma sociedade de relações incertas e necessidades imediatas influenciadas 

pela crise do trabalho e consumismo exacerbado de bens e produtos. Não há uma linearidade quanto 

à construção da autonomia, essa divisão em fases do desenvolvimento da identidade do indivíduo 

quanto ser social acontece desde a formação educacional, a inserção no mundo do trabalho até 

chegar a se aposentar. 

O consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das necessidades — 

nem mesmo as mais sublimes, distantes (alguns diriam, não muito corretamente, 

‘artificiais’, ‘inventadas’, ‘derivativas’) necessidades de identificação ou a auto-

segurança quanto à ‘adequação’. (BAUMAN, 2001, p. 88) 

Entendendo um processo complexo e desigual em que a sociedade se apresenta, os jovens 

enfrentam os desafios postos em vários cenários. Porém, para o jovem que necessita estar dentro do 

mercado de trabalho, esse cenário ainda se coloca bem mais desfavorável, pois as condições dadas 

de escolhas e oportunidades são limitadas. Deve ser levado em consideração o processo de 

globalização excludente, como também, as políticas adotadas pelo neoliberalismo que evidenciam 

as desigualdades em detrimento a política do liberalismo clássico que visava a igualdade 

(FRIGOTTO, 20007). 

O estudo visa entender a partir de uma realidade vivenciada numa escola de ensino médio e 

profissional do Estado do Ceará, fazendo uma releitura com os dados coletados em campo tendo 
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como referência os índices de abandono durante o ensino médio e após o término do ensino médio, 

quando não dão seguimento aos estudos, influenciados por vários fatores que serão destacados nos 

resultados da pesquisa. 

METODOLOGIA 

O estudo do tempo social não está condicionado às experiências lineares e sim num 

desordenamento propositado pela conjuntura em que o jovem está inserido. Sua linha do tempo é 

influenciada pala necessidade gerada, e essas, influenciam suas ações e escolhas, tornando assim 

um fator motivador de interpretarmos essa geração como a perda da capacidade de organizar e 

assumir um papel de protagonista na sua vida. 

Com isso, é evidenciado que a trajetória linear do jovem não se apresenta como regra, sendo 

uma exceção, já que o tempo social não possibilita de forma equânime garantia da vivência de cada 

fase para o jovem. Por isso, as instituições sociais em que o jovem irá construir suas experiências 

fragilizarão os vínculos com o tempo social, pois a relativização dessas experiências não garante 

que as mesmas possam ser vivenciadas tais quais os jovens queiram vivenciar. É a partir dessa 

análise, que encontramos elementos possíveis para entender a ligação dos fatores que constituem o 

tempo social vivenciado por essa geração.  

A pesquisa foi desenvolvida a partir de um levantamento de dados em parceria com a escola 

dos estudantes que saíram da escola durante o período em que cursavam o ensino médio e 

profissional, e os que seguiram os estudos após terminar ou que não estavam na universidade, 

realizando um questionário para saber os motivos que eles não deram seguimento em sua vida 

acadêmica. A coleta foi feita junto a secretaria da escola e depois através dos contatos deixados 

pelos estudantes, entramos em contato para saber os motivos da não inserção a universidade. O 

levantamento de dados compreendeu dos alunos que terminaram o ensino médio e profissional nos 

anos de 2017 e 2018, sendo o último levantamento realizado em maio de 2019 quando o senso 

escolar encerra.  

O conceito de juventude foi trabalhado a partir do pensamento de Abramo e Leon (2005), 

que buscam conceituar o que se entende por juventude a partir de um olhar local, produzindo assim, 

um perfil da juventude brasileira. Frigotto (2007) traz uma reflexão sobre a educação profissional e 

ensino que visa o capital favorecendo para que os jovens não se interessem pela continuação de sua 

formação acadêmica. Bauman (2001) vem dialogar com a fluidez das relações e processo de 

transformação a partir dos interesses imediatistas que são características dessa geração. Usamos 
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dados do Instituto de Pesquisa do Ceará – IPECE, e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, para dar suporte aos dados coletados no local da pesquisa em comparativo a 

realidade Estadual e Nacional. 

DESENVOLVIMENTO 

Ao mesmo tempo em que houve o surgimento de mais oportunidades quanto à preparação 

para os desafios proporcionados pelo sistema em que vivemos esses jovens demonstram 

vulnerabilidade se tornando alvos da pressão do mundo do trabalho sem conseguir esboçar reação e 

sem tentar mudar o estado atual das coisas. 

Essas características podem ser identificadas por estudiosos da área como geração nem-nem, 

estereotipadas pela rejeição à formação educacional e ao mercado de trabalho. Um dos pontos a 

serem destacados é a diferença de atitude em relação à juventude que foi confrontada com a 

realidade, que lhe negava o acesso a espaços elitizados, isso fez com que saísse de zona de conforto 

e lutassem pela inserção em realidade que não os pertenciam.  

A juventude atual enfrenta uma pior perspectiva em relação ao nível de vida que seus pais 

enfrentaram. Muitos não têm projetos e sequer se sentem motivados a traçar metas e construir um 

projeto de vida. 

Ao mesmo tempo em que anseiam demonstrar uma maturidade em que buscam transparecer 

um preparo e satisfação com suas escolhas, se mostram vulneráveis e perdidos, pois se tornam alvos 

de um mercado de trabalho agressivo, restrito e explorador, sem possibilidade de inserção, e quando 

a inserção acontece, não conseguem mais se perceber para além daquele espaço e não conseguem 

romper com essas amarras. Essa atitude passa a ser analisada através de um termo atribuído a esses 

jovens os “nem-nem”, que é caracterizada pela negação simultânea ao estudo e ao trabalho.  

Um dos fatores observados é que uma parcela dessa geração de jovens cresceu em um 

ambiente familiar que apresentava uma melhoria nas condições de vida, pelo aumento da oferta de 

emprego, porém com os impactos do subemprego e a falta de valorização à formação, o número de 

jovens que fazem parte da geração nem-nem aumentou. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O crescente número de jovens entre 15 e 29 anos que não estão estudando e nem 

trabalhando vem crescendo anualmente. No Ceará, em 2017, aqueles que se encontram entre a faixa 
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etária de 18 e 24 anos, ocupam um maior número de jovens dessa geração, chegando a 677 mil, de 

acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo 

IBGE em 2018, e apresentado no IPECE/Informe (nº 135 – outubro/2018). É importante destacar 

que este IPECE inaugura uma série de estudos trimestrais sobre a juventude, a qual acompanhará o 

público “nem-nem” e as condições dos jovens no mercado de trabalho. 

A proporção de jovens na condição de “Nem-Nem” atinge seu ápice entre os 19 e 21 

anos idade, quando as proporções chegam a superar os 40% aos 21 anos de idade. A 

transição do jovem para o mercado de trabalho se intensifica após a maioridade, 

quando a proporção daqueles que possuem alguma ocupação salta de 15% aos 17 anos 

para 25% aos 18 anos. No entanto, aos 24 anos de idade, quase 35% dos jovens não 

estudam e não trabalham; 48% somente trabalham; 10% estudantes trabalham; e 

outros 8% somente estudam. Aos 29 anos de idade, quando o jovem deveria 

apresentar um maior nível de capital humano e de experiência no mercado de trabalho, 

desempenhando sua produtividade máxima, 33% não estudam e não trabalham no 

estado do Ceará. Em resumo, o fenômeno social do “Nem-Nem” é persistente não 

somente no início da juventude como também na fase pré-adulta entre os jovens 

cearenses. (CEARÁ, 2018, p. 6) 

No processo de transformação nas sociedades ocidentais, o trabalho passa a ser uma 

ferramenta para classificar as pessoas. As transformações profundas do capitalismo trouxeram 

perspectivas desfavoráveis ao trabalho. Os ideais capitalistas instituem no trabalho um modo de 

realização individual e social. Porém, a deterioração, a exploração e as péssimas condições de 

trabalho contradizem esse modelo. 

Na sociedade contemporânea, o fantasma do desemprego e as precárias relações 

estabelecidas no mercado de trabalho, principalmente após o ataque às leis trabalhistas através de 

uma reforma desastrosa – lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 – resultam em práticas como a 

terceirização e as atividades informais, gerando incertezas e instabilidades para os trabalhadores. Os 

jovens passam a ser os mais afetados pela precariedade do trabalho. 

De acordo com os dados de matrículas, podemos perceber um número considerado de 

alunos que não chegaram à conclusão do ensino médio na escola que iniciaram. Esses dados vão 

constar como alunos que se transferiram, pois não existe nenhum registro de abandono nesses anos 

referentes. 

Contudo, um dos fatores que dificultam o entendimento sobre a geração nem-nem, é 

justamente não saber para onde esses jovens vão quando pedem sua transferência, antes de terminar 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.467-2017?OpenDocument


DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 641 

o ensino médio. Para que não haja taxa de abandono, o aluno transferido deve se matricular em 

outra escola. Porém, isso não garante sua permanência e nem pode ser afirmado que irá ou não 

terminar o ensino médio. 

Nessa análise temos uma queda na matrícula de 180 estudantes para 131, no ciclo que se 

refere à 2015-2017, tendo uma queda de aproximadamente 27,2% da matrícula inicial.  

Nesse outro período analisado temos queda da matrícula de 180 estudantes para 131, no 

ciclo que se refere à 2016-2018, tendo uma queda de aproximadamente 21,6% da matrícula inicial. 

Esse primeiro ciclo analisado sofreu os primeiros impactos pós Reforma Trabalhista, ou 

seja, aqueles que estão somente na universidade ainda não foram em busca do mercado de trabalho, 

podendo agravar futuramente um maior índice de pessoas desempregadas. Levando em 

consideração a diferença de níveis de formação, esses impactos poderão trazer novas implicações 

sobre a escolaridade e a importância do nível superior. 

No ciclo que compreende 2016-2018, uma resposta imediata ao que já se anunciava sobre o 

aumento da geração nem-nem. No primeiro trimestre de 2019 foram levantados os números finais 

dos dois ciclos, mostrando os desafios ainda maiores para os estudantes que terão que adentrar no 

mercado de trabalho com índice maior de desemprego e buscar vagas nas universidades, que já é 

grande desafio para estudantes de escolas públicas. 

O número dos considerados “nem-nem”, sobe de maneira significativa, demonstrando que 

essa geração traria uma problemática social a ser resolvida, pois se o número de jovens que saem 

com um nível médio e técnico das escolas profissionais não consegue ocupar esses espaços, tendo 

um nível escolar maior, essa problemática se agrava ao juntarem àqueles que acabam por desistir de 

estudar e ir à busca de resolver o seu problema de imediato, por conta do baixo nível 

socioeconômico da família, ou por se tornarem provedores mais cedo de um ambiente familiar, 

através da maternidade e a paternidade. 

Vale salientar também que a gravidez ou cuidado com a criança, e afazeres 

domésticos, são os motivos relevantes para jovens do sexo feminino que não mais 

frequentarem a escola. Neste caso, a maternidade/paternidade precoce ainda na idade 

escolar pode contribuir diretamente para o abandono escolar reforçando ainda mais o 

fenômeno Nem-Nem. Ademais, a falta de vagas na escola ou a falta de escola na 

localidade não são motivos frequentemente reportados por jovens fora da escola. Isso 

implica dizer que o acesso à escola ou educação não é uma barreira aos jovens. 

(CEARÁ, 2018, p. 12) 
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Levando em consideração a realidade dos estudantes da EEEP Lucas Emmanuel Lima 

Pinheiro, percebemos que o número de jovens que não estudam e não trabalham, dobraram 

comparando os dois ciclos. Esta Escola possuía no período de 2017, 470 estudantes e no período de 

2018 488 alunos matriculados. A pesquisa envolveu os estudantes que entraram nos primeiros anos 

em 2015 e 2016, em que continham ao todo 180 alunos, respectivamente. O perfil dos alunos foi 

caracterizado através do passar de cada ano, onde nesse percurso, vão sendo afetados por problemas 

que acabam provocando sua inserção na chamada “geração nem-nem”.  

Propostas de ações que visem incluir socialmente e economicamente essa população seguem 

como urgentes. Por isso, a escola é um canal de diálogo para discutir sobre essas necessidades e 

promover políticas que possam atingir esse grupo. Essas políticas devem visar à permanência dos 

estudantes nas escolas, pois se torna complicado desenvolver políticas com um grupo que não se 

consegue localizar, já que não estão nos espaços formais, e isso afeta diretamente o alunado da 

periferia, onde acaba por influenciar no estímulo à violência e criminalidade. Com isso, se coloca 

em cheque o que deve ser assegurada pelo Estado, uma condição de vida digna, pois se destrói todo 

um projeto de vida que fora traçado. 

CONCLUSÕES 

Os jovens estão cada vez mais cedo submergindo na condição de nem-nem. Isso implica na 

não participação no mercado de trabalho e na falta de capital humano que afeta diretamente na 

produção de riqueza. Como também em não saber onde esses jovens estão, já que não estão nem 

nos ambientes educacionais e nem no mercado de trabalho, se torna um fator de alerta para que o 

estado crie estratégias para conter essa problemática. 

Para tanto, é necessário políticas públicas que favoreçam cada vez mais a permanência do 

jovem na escola, como também a inserção na universidade que possibilita a diminuição dos jovens 

nas condições de nem-nem. A defesa da formação do capital humano e processo de inserção do 

jovem no mercado de trabalho devem estar atrelados ao aumento de sua capacidade de 

conhecimento, como também, da sua própria experiência quanto ao mercado do trabalho, levando 

em consideração a realidade das juventudes e suas implicações. 
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Resumo 

Esta análise busca interpretar a relação entre juventude e trabalho, a partir de um ambiente educacional 
voltado a formação integrada entre ensino médio e ensino profissionalizante, destacando os impactos 
causados, na vida destes sujeitos, a partir do número de jovens que não dão continuidade aos estudos e 
não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Por isso, a importância de identificar o que leva uma 
geração a ganhar um status de “Geração Nem-Nem”, ou seja, não estão nos ambientes educacionais, 
em sua amplitude – Ensino Básico, Cursos Técnicos, etc. – e não adentraram no mercado de trabalho, 
no que diz respeito à formalidade, demonstrando que os jovens se tornam vulneráveis aos vários tipos 
de violências. A inserção no mercado de trabalho e a conquista de uma vaga na universidade se mostra 
desafiador para que esses jovens possam de fato ter uma oportunidade de dar continuidade a sua vida 
educacional e/ou profissional, sendo a escola um espaço que ainda não está preparado para lidar com 
as diversidades e os vários tipos de violência que refletem na sociedade. A bibliografia utilizada traz um 
diálogo sobre juventude no Brasil e as relações estabelecidas nos espaços educacionais 
profissionalizantes. Concluímos que se faz necessário estabelecer políticas públicas educacionais no 
intuito de combater a crescente taxa de evasão entre esses jovens, que vivem em uma situação 
geracional desfavorável à permanência na escola e à inserção ao mercado de trabalho, percebendo que 
as ações devem começar no ambiente escolar para que possa refletir em outros espaços, favorecendo a 
um processo de transformação. 

Palavras-chave: Trabalho; Juventude; Geração nem-nem; Educação Profissional. 
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INTRODUÇÃO 

Este texto traz alguns resultados parciais de uma pesquisa de mestrado em andamento com 

jovens do Ensino Médio Integrado de um Instituto Federal Catarinense no Sul do Brasil. Os desejos, 

experiências e expectativas do jovem frente à escolha do curso técnico que realizará, muitas vezes, 

decorrem da influência de vários fatores sociais como: a família, amigos, professores, referência 

social da instituição, condições de oferta, a qualidade pedagógica, etc. Assim como o projeto de 

vida e profissional dos jovens é construído por meio de múltiplas experiências vividas, as quais se 

tornaram significativas na medida em que favoreceram a ampliação do convívio social e da 

bagagem de conhecimentos, em que despertam novos interesses, contribuem para a identificação 

profissional, desenvolveram habilidades sociais, edificando, paulatinamente, a descoberta do que 

fazer de sua vida (CAÚ, 2017).  

No conjunto das investigações analisadas pela revisão da literatura, apesar do avanço na área 

de estudos, nota-se que ainda há fragilidades e lacunas demonstrando raridade de pesquisas, o que 

demonstra necessidade de avançar e aprofundar sobre o tema das escolhas profissionais e projetos 

futuros dos jovens do Ensino Médio Integrado. Neste caso esta pesquisa tem como problema 

central: Qual a percepção dos jovens egressos dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, do 

Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, sobre a escolha do Curso e a relação existente 

com seus projetos pessoais e profissionais? 

Alguns aspectos foram destacados no levantamento da literatura sobre a problemática desta 

pesquisa, como por exemplo, a valorização da educação e da escola de ensino médio técnico 

federal, como também o forte desejo por uma escola de melhor qualidade e pela continuidade 

educacional em detrimento de uma formação para o trabalho. Ingressar em uma Instituição de 

qualidade, que abra portas para o mercado de trabalho foi também constatado neste estudo, pesquisa 

importante para os docentes que atuam com esses jovens, pois comprova o tamanho da 

responsabilidade e importância na formação que oferecem e contribuem para a continuidade da vida 

acadêmica deles.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nas últimas décadas, tem-se redimensionado o valor do entendimento acerca do tema: 

juventude, sendo entendido como “um momento de inserção social no qual o indivíduo vai se 

descobrindo e descortinando as possibilidades em todas as instâncias da vida social, desde a 
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dimensão afetiva até a profissional” (DAYRELL; JESUS, 2013, p. 07). O conceito de Juventude(s) 

na contemporaneidade vem assumindo um papel importante, apontando diferentes identidades, as 

quais despertaram o interesse de pesquisadores e estudiosos. Torna-se necessário compreender que 

o conceito de juventude passa pelo âmbito social e cultural. Refletir que quando se fala de 

“juventude” ou “juventudes” está se falando ao mesmo tempo do jovem da periferia e dos jovens 

dos grandes centros urbanos, do jovem que sai de casa mais cedo para estudar fora, trabalhar, e 

daquele jovem que alonga sua juventude, que acaba ficando na casa dos pais por um tempo maior, 

por diferentes motivos.  

Destaca-se que o termo juventude na contemporaneidade passa a ser mais usado no plural, 

Juventude(s), pois são muitas as formas que assumem os jovens nos seus estilos de vida, na maneira 

de ser jovem, eles têm traços semelhantes, mas ao mesmo tempo diferentes, vivem em territórios 

diversos, estão desempregados, estão em trabalhos precários, estão em trabalhos informais, da 

mesma forma alguns bem posicionados no mercado de trabalho (SPOSITO, 2007). 

Nesse sentido, pensar a ideia de juventude é pensar sobre condições de gênero, etnia, classe 

social, moradia e pertencimento religioso, mas também diversos outros pertencimentos. E, o 

principal, contextualizá-la historicamente, como integrante de uma geração específica que se 

relaciona com outras gerações. Por isso, como já tem sido bastante reiterado pelos especialistas, não 

é possível falar no jovem atual sem os diferentes modos de vivenciar a juventude na 

contemporaneidade (GROPPO, 2015; PAIS, 2005).  

As juventudes(s) no mundo atual buscam oportunidades e as expectativas de escolhas de 

cursos e encontram possibilidades que se estabelecem na junção entre formação e trabalho 

(SOARES, 2002). Conforme essa autora torna-se necessário repensar as escolhas para ingressar de 

uma forma mais segura em cursos que poderão contribuir para sua inserção profissional. É isso que 

se espera que o jovem do Ensino Médio integrado tenha uma formação integrada, pois a procura por 

essa modalidade, muitas vezes tem a intenção de facilitar a inserção profissional, pois além de 

concluir a educação básica, o jovem sai com uma formação específica, a qual lhe dá o direito e 

maior oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.  

Para Ciavatta (2005), o Ensino Integrado é uma tentativa de ultrapassar a dicotomia entre 

trabalho manual e trabalho intelectual, rompendo com a formação simples de preparação para o 

mercado de trabalho. A escolha do curso técnico integrado ao ensino médio deveria uma opção do 

jovem, porém, há influências externas nesse processo, nem sempre parte dele aquela escolha. Nesse 

sentido, respeitar os projetos traçados pelos jovens deveria ser uma preocupação dos pais e da 
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escola, sem a imposição de metas a cumprir, metas essas que não garantem a realização do jovem 

em sua escolha. Se os projetos de vida são de cada ser humano, individuais, essas escolhas 

deveriam partir do próprio jovem.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A investigação em andamento tem como premissa o enfoque de uma pesquisa qualitativa, 

trazendo interpretações estatísticas complementares por meio de um questionário com perguntas 

abertas/fechadas e pesquisa bibliográfica. O tratamento dos dados está sendo realizado por meio de 

interpretações estatísticas no que se refere às questões fechadas e objetivas do questionário e análise 

de conteúdo conforme Franco (2008) e Bardin (2011) para análise das questões abertas do 

questionário.  

Os sujeitos que fazem parte dessa investigação são estudantes dos Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio, do atual Instituto Federal Catarinense - Campus/Camboriú. A pesquisa 

teve uma amostra de 60 (sessenta) jovens egressos dos anos 2017, 2018 e 2019 do Instituto Federal 

Catarinense – Campus: Camboriú/SC, com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove anos), no 

total de 295 (duzentos e noventa e cinco) vagas anualmente, que corresponde ou deveria 

corresponder a esse valor de estudantes formados por ano. Os jovens pesquisados fazem parte dos 

cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio da Agropecuária, Controle Ambiental, Informática e 

Hospedagem. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os jovens egressos do EMI que fizeram parte desta pesquisa, ao falarem das suas 

expectativas de futuro, são quase unânimes em citar seus sonhos relacionados à carreira profissional 

seguida dos seus sonhos pessoais. Muitos já estão inseridos em cursos de nível superior. Nota-se, a 

partir das falas desses sujeitos, que as suas expectativas de futuro partem de sua inserção no 

mercado de trabalho adquirindo uma boa remuneração. Para os mesmos, isso será alcançado por 

meio da conclusão de um curso superior, relacionando o papel que a sistema educacional possa 

desenvolver em sua vida e associando as suas expectativas, segundo Corrochano (2013).  

Esse cenário caracterizado pela expansão de novas oportunidades possibilitou uma nova 

realidade vinculada ao trabalho, com o anseio de uma inserção qualificada e com remuneração 

maior. Muitos compreendem que é necessário estudar e conquistar um diploma para ter um 
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trabalho, e consequentemente ganhar autonomia, construir sua família, vencer na vida e ser alguém 

reconhecido na sociedade. Eles esperam que os estudos os permitam viver esses objetivos.  

É interessante que vários jovens pretendem seguir carreira no exterior, ou se especializar em 

outro país, compartilhar conhecimento fora do Brasil, “Quero terminar minha graduação em 

fisioterapia, fazer uma pós-graduação e atuar na área de Ortopedia e Traumatopedia. Também 

desejo fazer intercâmbio e morar fora do país. (Jovem 48 - 19 anos)”. Outro jovem reforça esse 

pensamento “Desejo poder compartilhar todo o conhecimento na área da docência, constituir uma 

família, realizar projetos de extensão e pesquisa, viajar pelo mundo e poder aprender com 

profissionais de exterior e compartilhar o conhecimento. (Jovem 39 – 20 anos)”. O depoimento de 

este jovem a seguir é de elogio à instituição, 

[...] pretendo acabar meu curso e realizar mestrado e especialização em Instituição 

Federal novamente, por acreditar no valor e na qualidade destas. Espero me inserir no 

mercado de trabalho já na minha área no próximo ano, e poder realizar intercambio de 

estudos e pesquisa. (Jovem 38 – 18 anos). 

Há aqueles que desejam fortemente concluir o curso superior e fazer o mestrado e doutorado 

na área, se especializar, pois enxergam na titulação a garantia de um futuro melhor, “Pretendo 

terminar minha faculdade e seguir estudando. Não pretendo   parar na graduação, pretendo fazer 

mestrado e doutorado todos na área da Educação. (Jovem 28 - 20 anos)”. Estes duas outras falas 

também confirmam esse projeto “Profissionalmente, almejo me formar no curso de Ciências 

Biológicas e depois buscar um mestrado na área de Entomologia, relacionada a abelhas (vontade 

essa que descobri ao fazer o curso de Técnico em Agropecuária). (Jovem 27 - 20 anos)”. A jovem 

de 20 anos, além disso, quer fazer intercambio “Pretendo terminar minha graduação, fazer um 

mestrado e doutorado posteriormente, se possível um intercambio e exercer carreira como 

Arquiteta e Urbanista (Jovem 24 - 20 anos)” 

E há um número de jovens que sonham em fazer um concurso público, estabilizar-se no 

emprego, para poder construir uma família, adquirir seus bens e ser feliz, conforme depoimento 

“Após formada, pretendo prestar concurso público no município em que resido. (Jovem 4 - 20 

anos)”. Outro jovem também confirma esse desejo, “Meus projetos futuros resumem-se a concluir 

a graduação, passar em concurso público e adquirir meus próprios bens (Jovem 5 - 19 anos)”.  

Para Dayrell, Leão e Reis (2011) projeto de vida se configura na ideia de um plano de ação 

que o sujeito se propõe a fazer em relação a alguma esfera da sua vida, seja ela profissional escolar 

ou afetiva. Tais preparações dependem de um campo de possibilidades apresentados pelo contexto 
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socioeconômico e cultural no qual cada jovem se encontra inserido e que circunscreve sua 

experiência. Lidar com os planos futuros através da experimentação é o que os jovens fazem, 

“através do qual testam suas potencialidades, improvisam, se defrontam com seus próprios limites, 

lançando mão das possibilidades que lhe surgem” (DAYRELL; LEÃO; REIS, 2011, p. 09).  

Ainda segundo Dayrell, Leão e Reis (2011), um número expressivo de jovens, constroem 

seus planos de futuro em forma de sonhos: de uma vida melhor, mais digna, onde possam se 

realizar como jovens e como cidadãos. Observa-se por meio dos depoimentos dos jovens que há 

projetos a médio e em longo prazo, na maioria deles individuais, alguns amplos, outros restritos, 

cada um dentro do seu contexto socioeconômico, eles estão inseridos em um campo de 

possibilidades e já fazem parte de um contexto de amadurecimento devido às suas experiências 

vivenciadas até aqui.  Alguns creditam seus projetos na experiência que tiveram na Instituição que 

fizeram o Curso Técnico, conforme é relatado pelo Jovem 43: 

Acredito que 100% que mesmo aqueles que não seguiram na área, após a conclusão 

do curso, hoje veem o quanto ele contribuiu para o nosso crescimento pessoal e 

profissional, acredito nisso, pois sou uma dessas pessoas. O IFC nos proporciona 

vivencias inigualáveis, no sentido de que, adolescentes lá passam por experiências que 

alunos de outras escolas (não técnicas) só vão passar quando de fato forem inseridos 

no mercado de trabalho. (Jovem 43 – 20 anos). 

A partir dessa compreensão de Dayrell (2005), pode-se refletir que para a estruturação de 

um projeto de vida é necessário que os jovens tenham entendimento de quem eles são e de onde 

vieram, para a partir disto elaborarem para onde vão, 

Tenho como projetos pessoais, atualmente, meu aperfeiçoamento: concluir a 

graduação de Relações Públicas; fazer cursos de línguas e ligados à minha área. Um 

projeto pessoal que acaba sendo profissional também é a vontade de ter vivências 

internacionais ao qual eu possa aliar a paixão de viajar que o curso despertou em mim 

mais a vantagem no mercado de ter cursos ou afins fora do país. Entre outros projetos 

estão: cursar psicologia, fazer especialização e mestrado, atuar em empresas (Jovem 

12 – 19 anos). 

Com todos esses depoimentos e observações foi possível até o momento analisar a 

percepção que os jovens egressos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto 

Federal Catarinense tiveram através de suas trajetórias, desde sua escolha do curso técnico até sua 

inserção ou não no mercado de trabalho relacionando com seus projetos futuros.   
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CONCLUSÕES 

A busca pela qualificação profissional é vista pelos jovens como um dos caminhos para a 

inserção profissional, para uma vida mais confortável e para a realização dos seus sonhos. Ao 

analisar sobre os projetos futuros destacaram-se nos relatos dos jovens três categorias de sonhos: 

prestar concurso público e ter estabilidade financeira, se especializar na área realizando mestrado e 

doutorado, bem como também alguns desejam fazer carreira fora do país, ou um curso que melhore 

seu currículo e adquira mais conhecimento no exterior. Os jovens vivem um processo de ir e vir no 

mundo do trabalho, em que novas exigências estão sendo colocadas e que a educação passa a ser 

essencial para se inserir ou permanecer no mercado de trabalho.  

Eles se constroem como jovens em grande parte pela experiência na Instituição, pela relação 

que estabelecem, pelo orgulho de estarem nela, por se configurar tanto como uma possibilidade de 

futuro melhor, como por um importante espaço de encontro, já que em razão da grande quantidade 

de trabalho escolar não há tempo de convívio com os amigos fora da escola, uma vez que estudam 

no Ensino Médio Integrado em período integral. Criam estratégias para dar conta deste trabalho 

pela perspectiva de obtenção do diploma para um futuro melhor. 
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Resumo 

A presente pesquisa em andamento tem como objetivo compreender a percepção dos jovens egressos 
dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio Catarinense – Campus Camboriú- SC, sobre suas 
expectativas de escolha do curso e de seus projetos pessoais e profissionais futuros. A investigação tem 
como premissa a pesquisa qualitativa e traz interpretações estatísticas complementares por meio de um 
questionário com perguntas fechadas/abertas e pesquisa bibliográfica. Até o momento se tem uma 
amostra de 60 (sessenta) jovens egressos dos anos 2017, 2018 e 2019 equivalendo a 20% do total de 
estudantes nesta modalidade ao ano. Foram distribuídos nos 04 (quatros) cursos existentes: 
Agropecuária, Controle Ambiental, Informática e Hospedagem. Os resultados parciais demonstram que 
os fatores que influenciam a escolha e a trajetória acadêmica e laboral dependem de elementos do 
contexto econômico-social e cultural em que estão inseridos os sujeitos de pesquisa, são esses que 
determinam seus projetos pessoais e projetos futuros. Também observou até o momento que a busca 
pela qualificação profissional é vista pelos jovens como um dos caminhos para a inserção profissional, 
para uma vida mais confortável e para a realização dos seus sonhos.  

Palavras-chave: Jovens; Ensino Médio Integrado; Escolhas Profissionais; Projetos pessoais e 
profissionais. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, principalmente após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), lei n. 9.394 em 1996, observou-se a evolução da Educação Profissional 

no cenário da educação do país no tocante a implementação de políticas públicas que estimulassem 

a ampliação da oferta dessa modalidade e a sua integração ao ensino médio, etapa obrigatória da 

educação básica. A partir da Constituição Federal de 1988 percebeu-se uma ampla e explícita 

discussão na legislação brasileira em âmbito educacional a respeito da necessidade de incluir a 

preparação de mão de obra para o trabalho como um objetivo do processo educativo. Nesse sentido, 

a presente pesquisa objetivou analisar a oferta integrada do ensino médio e da educação profissional 

tecnológica para a juventude do Estado do Ceará. A problemática em que o objeto está sedimentado 

compreende o seguinte questionamento, “Como a Educação Profissional integrada ao Ensino Médio 

pode ser percebida no percorrer legal no Estado do Ceará? Realizou-se, pois, uma pesquisa do tipo 

bibliográfica e documental no intento de observação da evolução dessa oferta para exposição dos 

instrumentos legais e normativos construídos após a CF de 1988 e que demonstram que a EPT 

efetivamente integra-se ao ensino médio no estado do Ceará.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Ensino Médio, último nível de ensino da Educação Básica, sofreu interferências 

legislativas que o conduziram a um patamar de instrumento de consolidação de competências 

indispensáveis à formação do indivíduo no que diz respeito a preparação para o trabalho e ao 

exercício da cidadania. A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabelece por meio da Emenda 

Constitucional nº14, de 13 de setembro de 1996, a “progressiva universalização do ensino médio 

gratuito” (CF 1988, art. 208, II). Este pode ser considerado um marco da evolução desse nível de 

ensino, visto que, por muito tempo, sua relevância na formação escolar foi colocada em segundo 

plano, e por isso seguiu sendo ofertado somente às elites do país.  

Por sua vez, a LDB (Lei nº 9.394/96), divide a educação escolar em dois níveis, em seu 

artigo 21: Educação Básica e Educação Superior. A Educação Básica, por sua vez, é subdividida em 

três etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (BRASIL, 1996, [s/p]). 

Destacamos aqui, o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos e que conforme o art. 35, 

apresenta 4 finalidades propostas, dentre as quais: 
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II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; (BRASIL, 2016, art. 35, II). 

O cuidado sobre a obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Médio também se faz presente 

explicitamente no texto da LDB em seu artigo 4º (BRASIL, 1996, art. 4º, I). Assim, percebemos 

que a Lei nº 9.394/96 altera a antiga identidade estabelecida para o Ensino Médio que visava um 

prosseguimento de estudos e uma formação técnica, logo, o segundo parágrafo do art.1º da LDB 

determina que a educação escolar, e consequentemente o ensino médio, deve vincular-se ao mundo 

do trabalho e à prática social. 

Se o Ensino Médio centrava seus objetivos essencialmente na preparação para o mercado de 

trabalho, logo não tinha a formação da pessoa humana como foco. Entretanto, o artigo 22 da LDB 

(1996) define como objetivos da educação básica desenvolver o indivíduo, garantir a formação 

geral necessária ao exercício da cidadania e possibilitar condições para progredir no trabalho e nos 

estudos. Isso implicaria mudar o foco do ensino médio do mercado de trabalho para a formação 

humana e contribuindo para essa caracterização do Ensino Médio, o Ministério da Educação (MEC) 

publicou nos anos 2000 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a fim de promover nos 

alunos um caráter social, político e econômico. E, ainda, sobre a que se propõe o Ensino Médio para 

a formação escolar, sua relevância e identidade, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCNEM) trazem no Art. 3º um referencial legal e conceitual, que diz: 

O ensino médio é direito de todos e dever do Estado e da família e será promovido e 

incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, 

conforme previsto no art. 205 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 

9.394/1996 (LDB). (DCNEM, 2018) 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Realizou-se uma pesquisa do tipo bibliográfica e de base documental assentada nos 

conceitos e teorias de Cordão e Moraes (2017), LDBEN 9.394/1996, CF (1988) e DCNEM (2018). 

A revisão de conceitos e da base teórica adjacente ao objeto em análise, acabam por discutir acerca 

dos eixos normativos da legislação educacional e as variadas influências na temática apresentada. 

Segundo Minayo (1994, p. 23), “uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define 

um processo intrinsecamente inacabado e permanente”, pois contempla “uma carga histórica” e 

conceitual do objeto.  
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Durante todo o documento percebe-se uma preocupação com associação as demais leis da 

educação, e destaca-se a menção no Art.7º, §1º sobre o embasamento curricular, conforme 

orientação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e toda proposta curricular que visem os 

objetivos da resolução que orientam as redes de ensino púbicas e privadas para oferta do ensino. E 

dessa maneira, a partir da ideia de associar, integrar, fazer interagir os níveis e modalidades de 

ensino na construção educativa que colabore para a formação humana, desenvolvimentista do 

indivíduo propõe-se a oferta da EPT de forma concomitante, articulada e integrada ao Ensino 

Médio.  

A Educação Profissional Técnica de nível médio oferece cursos técnicos destinados a 

proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao 

exercício profissional e à cidadania. Promovida para candidatos que tenham concluído o ensino 

fundamental, estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio com o objetivo de propiciar o 

desenvolvimento de competências básicas ao exercício de uma ou mais ocupações reconhecidas no 

mercado de trabalho (MEC, [s/d]).  

Ressalta-se que, durante o século XIX, a educação profissional tinha como principal 

objetivo tirar o menor da rua, muito mais do que efetivamente prepará-lo para o trabalho 

(CORDÃO, 2017). E, mesmo após a Proclamação da República (1889), mesmo considerando os 

esforços dos presidentes Afonso Pena e Nilo Peçanha (1906-1909), que contribuíram para o 

desenvolvimento dessa modalidade de ensino no Brasil, ainda podemos vislumbrar esse caráter 

assistencialista.  

Ademais, com a industrialização do país na década de 30, cresce a necessidade da formação 

de recursos humanos e na década de 40 foram criadas as organizações do Sistema S voltadas para o 

treinamento profissional. Já nas décadas seguintes, seriam levantadas as ideias que iriam fomentar a 

discussão sobre uma visão desenvolvimentista do ensino profissional no Brasil. 

Em 1996, foi sancionada a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n° 9.394, 

que dedicou o Capítulo III do Título V para a Educação Profissional, ressaltando sua oferta 

integrada às diferentes formas de educação, trabalho, ciência e tecnologia, classificando-a em 

diversos níveis e recomendando sua articulação com o ensino regular e demais modalidades de 

ensino. 
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Outro dispositivo essencial para analisarmos é o Plano Nacional da Educação (PNE), 

instituído pela Lei n° 13.005/2014 (previsto no Art. 214 da CF/88), que contém uma lista de vinte 

metas a cumprir em dez anos. Destaque para as metas 10 e 11 que almejam oferecer, no mínimo, 

25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional e triplicar as matrículas da 

educação profissional de nível médio, assegurando a qualidade da oferta em pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) da expansão no segmento público, respectivamente (CORDÃO, 2017).  

Atualmente, o grande desafio na promoção da EPT é o ensino integrado que, conforme 

Caires e Oliveira (2016, p.186), “viabiliza a concretização de uma educação focada no caráter 

humanista, científico e tecnológico direcionada para a formação cidadã, ética, inclusiva e 

comprometida com o desenvolvimento sustentável do país”. Esse não poderia ser maior desafio, 

tendo em vista que, ao longo da história da Educação Profissional no Brasil, percebemos uma 

evolução tardia dessa modalidade de ensino, além de tantas ausências no tocante às políticas 

públicas. 

No entanto, como ponto de partida para a concretização da oferta da Educação Profissional 

integrada ao Ensino Médio no Estado do Ceará citamos o Decreto 5.154/04 que regulamentou o § 

2º do art. 36 e os Arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, vejamos: 

Art.4, § 1°: § 1o A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o 

ensino médio dar-se-á de forma: I - integrada, oferecida somente a quem já tenha 

concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno 

à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, 

contando com matrícula única para cada aluno. 

Percebeu-se claramente a intenção de preparar o aluno do Ensino Médio para o exercício de 

uma profissão de modo que possa concluir os estudos no último nível da Educação Básica e ao 

mesmo tempo, estar apto para a sua inserção no mundo do trabalho. 

Entre os anos de 2007 e 2008 ocorrem mudanças legislativas importantes que impulsionam 

a oferta da educação profissional de nível médio no Ceará, entre elas a implementação, através do 

Decreto n° 6.302/07, do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que tem entre suas 

metas o Programa Brasil Profissionalizado, com dotação orçamentária de R$ 900 milhões para o 

período de 2008 a 2011. O programa apresenta como principal objetivo o estímulo e fortalecimento 

do ensino médio integrado à educação profissional via assistência financeira aos estados e 
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municípios mediante adesão ao Compromisso Todos pela Educação e aprovação dos projetos 

apresentados por estados, municípios e Distrito Federal. A adesão do estado do Ceará ao Programa 

Compromisso Todos pela Educação, do governo federal e a aprovação do seu Plano de Ações 

Articuladas, credencia o estado a uma importante fonte de financiamento do ensino profissional de 

nível médio.  

Entre as fontes de financiamento, considera-se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o financiamento das ações relativas a programas como 

o Brasil Profissionalizado.   

Vale destacar que a realização das ações é acompanhada por meio do Sistema Integrado de 

Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), por meio de diversos módulos específicos a cada 

programa, além de outros sistemas como o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB (CACS). No ano de 2008 vivenciou-se uma evolução legislativa no Estado do Ceará que 

contemplou a proposta da oferta da EPT integrada ao Ensino Médio e como marco dessa evolução, 

o Eixo Temático V do Plano Integrado de Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Ceará 

que traz objetivo explícito de “Criar políticas públicas voltadas para implantação e expansão da 

EPT articulada à educação básica” (CEARÁ, 2008). E com base na mudança proposta nesses 

dispositivos legais, é aprovada a Lei nº 14.273/08 que autoriza a criação das 25 primeiras Escolas 

Estaduais de Educação Profissional (EEEP) no Ceará, oferecendo integração ao Ensino Médio e 

jornada de tempo integral (CEARÁ, 2008). 

Rapidamente expandiu-se a instalação das EEEP, sendo inauguradas mais 26 delas no ano 

de 2009 e ainda outras 41 nos 3 anos seguintes e em uma década o número de Escolas Estaduais de 

Educação Profissional (EEEPs) saltou de 25, em 2008, para 119 unidades de ensino em 2018. No 

princípio, pouco mais de 4 mil alunos foram contemplados com este modelo de escola nos 20 

municípios cearenses atendidos à época. Segundo Censo Escolar 2018, já são mais de 52 mil alunos 

espalhados pelos 95 municípios contemplados com as EEEPs e ainda há o que se observar quanto 

ao crescimento desta modalidade integrada. Diante dos esforços nacionais e estaduais, nota-se a 

evolução da oferta da EPT integrada ao Ensino Médio no Estado do Ceará, traduzida em números 

apesar das críticas feitas por diversos estudiosos da educação sobre a qualidade e continuidade deste 

ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados levantados compreendeu-se a progressão histórico-legislativa a respeito 

do Ensino Médio e da Educação Profissional percebendo as bases da evolução educacional que 

promoveu a integralidade da Educação Profissional ao Ensino Médio no estado do Ceará ao tempo 

que apresentamos características desta oferta desde a sua implantação aos dias atuais. Conclui-se 

que o Estado do Ceará vem se esforçando para concretizar a ampliação da oferta da EPT integrada 

ao Ensino Médio, principalmente a partir do Plano Integrado de Educação Profissional e 

Tecnológica do Estado do Ceará (2008). Porém, vislumbra-se em números de escolas e de vagas 

criadas um crescimento que poderá não condizer com a qualidade da educação e com a 

continuidade dos estudos. Esta é, inclusive, uma temática a ser abordada em estudos futuros, pois o 

aumento da oferta não necessariamente traduz a realidade educação no quesito qualidade da 

educação. 
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Resumo 

Observou-se no caminhar da história da educação brasileira que o ensino médio enquanto nível de 
ensino foi negligenciado e secundarizado pelo poder público. Nessa mesma dinâmica de oferta e 
ampliação da qualidade na educação básica, notou-se também que a modalidade de educação 
profissional foi ofertada em caráter assistencialista para às camadas menos favorecidas da sociedade 
brasileira. Dessa forma, a presente pesquisa objetivou analisar a oferta integrada do ensino médio e da 
educação profissional tecnológica para a juventude do Estado do Ceará. Após a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, esforço do Estado para remodelamento e articulação do ensino médio e 
da educação profissional e tecnológica. Somente após o advento da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional n. 9.394/1996, esses esforços colidiram para que a educação profissional figurasse 
enquanto modalidade de educação vinculada ao ensino médio. Para tanto, a pesquisa constituiu-se 
enquanto relato histórico-legislativo do Estado do Ceará a partir da seguinte problemática, “Como a 
Educação Profissional integrada ao Ensino Médio pode ser percebida no percorrer legal no Estado do 
Ceará?". Diante disso, realizou-se uma pesquisa do tipo bibliográfica e de base documental assentada 
nos conceitos e teorias de Cordão e Moraes (2017), LDBEN 9.394/1996, CF (1988) e DCNEM (2018). 
Diante da análise realizada por intermédio dos marcos regulatórios adotados para análise, notou-se uma 
evolução da oferta da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) integrada ao Ensino Médio, 
traduzida em indicadores que identificam o aumento quantitativo de discentes matriculados na 
modalidade, contudo, pesquisas dão conta das inconsistências da qualidade ofertada por esses espaços e 
ao objetivo traçado para os jovens envolvidos.   

Palavras-chave: Educação Profissional 1; Ensino Médio 2; Política para Educação 3. 

https://apeoc.org.br/wp-content/uploads/2010/11/LEI.n.14273de2008.pdf%3e.Acesso
https://apeoc.org.br/wp-content/uploads/2010/11/LEI.n.14273de2008.pdf%3e.Acesso
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Resumo 

Este painel discute alguns dilemas históricos e contradições da escolarização da classe trabalhadora: 
criança, Jovens e Adultos. Os trabalhos são frutos de pesquisas que problematizam o processo de 
escolarização; nas escolas regulares ou compartilhando espaços de escolarização em instituição de 
confinamento (Patronato, 1950), situado na periferia da cidade de Duque de Caxias; na EJA do 
município de São Gonçalo nos anos 2000; e, por fim, do quantitativo de matrículas em EJA em Duque 
de Caxias. Trata-se de pesquisas que articulam a educação no passado e outras que apontam 
contradições através do cenário de diminuição da oferta de matrícula na EJA na atualidade. Portanto, 
no passado e no presente parcela significativa da sociedade brasileira tem seu direito a educação 
flexibilizado e inviabilizado quanto a democratização do acesso àqueles que não tiveram escolarização 
na idade própria ou que precisam, ainda jovens, trabalhar em condição formal ou informal. Tal situação 
permite vislumbrar a negligência formativa da classe trabalhadora, para a qual os cursos de curta 
duração e de preparação para o trabalho simples são indicados como vias promissoras. Assim, os 
resultados das pesquisas confirmam que em algumas situações o poderio econômico do empresariado, 
a igreja ou a ausência do Estado têm negado uma formação humanizadora. A negação do direito a 
educação emancipatória é substituída por uma educação moral e/ou religiosa. Portanto, as relações 
educativas em nossa sociedade são duais ao longo da história do Brasil e a luta pelo direito à 
escolarização tem sido uma agenda permanente nas relações de existência das nossas infâncias, 
juventudes e na vida adulta.  

Palavras-chave: Educação da Criança; Educação de Jovens e adultos; direito a educação.  

AS PRÁTICAS EDUCATIVAS INSTITUÍDAS NO PATRONATO SÃO BENTO (1950-1969) 

E A QUESTÃO DA ESCOLARIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS 

Márcia Spadetti Tuão da Costa – CEPEMHEd  

INTRODUÇÃO 

Apresentar a educação oferecida pelo Estado dentro do Patronato São Bento é objetivo desse 

artigo.A finalidade é demonstrar como a questão da escolarização da criança e do jovem em 

situação de abandono  é permeada de contradição quanto à garantia de um direito fundamental nos 

anos de 1950-1969.Para entendermos essa questão, fez-se necessário esclarecermos alguns aspectos 

históricos da formação dessa instituição, as escolas públicas que funcionaram no território do 

Patronato e algumas características da educação oferecida no espaço de asilamento. 

O TRABALHO INICIAL DA ABM E O PATRONATO SÃO BENTO 

A Associação Beneficente de Menores (ABM) começou o trabalho de assistência aos 

menores trabalhadores em 25 de novembro de 1955.  Esse trabalho inicial consistiu no recolhimento 

dos “menores” das ruas com uma atuação do Juizado de Menores de Duque de Caxias através da 

identificação dos que eram moradores da cidade seguida de fiscalização para que os moradores do 
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município do Rio de Janeiro fossem impedidos de trabalhar e devolvidos ao seu município de 

origem. Os meninos duquecaxienses, uma vez credenciados, tinham os espaços no comércio local 

para comprar os doces a serem vendidos com pontos fixos, assim como os engraxates tinham sua 

caixa identificada para o trabalho, ambos frequentavam encontros semanais e alguns deles eram 

alfabetizados à noite.  Após quatro anos desse trabalho, o espaço denominado:  Casa São José parou 

de funcionar por ter sido estabelecido na Fazenda São Bento para internamento de “menores” entre 

7 e 18 anos (essa faixa etária sofreu alterações ao longo do tempo), embora em alguns documentos 

oficiais tenha sido nomeado como Instituto Profissional São Bento, ficou conhecido como Patronato 

São Bento. 

A análise das fontes permitiu que identificássemos os sujeitos e o projeto político-

educacional que constituíram o Patronato São Bento.  Da mesma forma, foi possível reconhecer 

algumas das disputas no processo de escolarização dos “menores”.  Como por exemplo, o 

internamento dos “menores” e as escolas regulares que funcionaram no território do Patronato em 

diferentes períodos. Tudo era atrelado à ação da igreja, que atuava no viés “filantrópico” através de 

uma instituição privada (ABM) e de controle social para essa infância pobre, que crescia e era 

indesejada no território que se urbanizava. A instituição era subsidiada através de verbas públicas 

federais, estaduais e municipais, como também, da contribuição financeira de algumas pessoas 

oriundas da sociedade civil. 

Tanto as escolas como a instituição educativa, com suas ações e suas características, estão 

nessa abordagem, assim como, a igreja, que se inseriu no projeto do Patronato e o direcionou dentro 

da “moral cristã” e do “amor ao trabalho”.  A concretização material da “escola-internato” se deu na 

cidade com um processo urbano de aceleração intenso, próximo ao Distrito Federal e ainda com um 

território marcado pelo rural.  Em meio a todas essas contradições, a Campanha do Patronato 

ganhou um tom de salvação e de possibilidade de regeneração dos “menores”. 

Essa aceleração do processo humano nesse território contribuiu para a degradação humana 

que propiciava a infância oriunda da classe a trabalhar nas ruas do centro da cidade na venda de 

doces, como engraxates, entre outras tarefas.  Florestan Fernandes (1981; 2006) denominou essa 

realidade presente no capitalismo dependente como desenvolvimento desigual e combinado.  

Saviani (2007) afirmou que o processo de “institucionalização da educação” foi paralelo ao 

“surgimento da sociedade de classes” que intensificou a “divisão do trabalho”. O Patronato tinha o 
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seguinte lema:“Educação no trabalho, para o trabalho, pelo trabalho”.1  Paralelo a isso, cabe 

evidenciar que a concepção pedagógica oferecida nessa instituição era marcada pela Pedagogia 

Cristã onde a família e a igreja tinham prioridade sobre o Estado no que se refere à Educação 

(SAVIANI, 2013) somamos a isso o pilar do estabelecimento que era a educação para o trabalho. 

Os ofícios ensinados no Patronato São Bento apresentam algumas questões apontadas por 

Faleiros (1995) sobre os industriais de 1932 que conseguiram modificar o limite imposto para o 

trabalho antes de catorze anos a partir do Decreto nº 22.042, no artigo 103, de 31 de novembro de 

1932, que permitia o trabalho a partir dos doze anos em “usinas, manufaturas, estaleiros, minas ou 

qualquer subterrâneo, pedreiras, oficinas e suas dependências” desde que tivessem o certificado de 

estudos primários, inclusive nas entidades de beneficência.  Segundo Faleiros (1995, p. 67), após 

muita polêmica, “A Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 regulamentou a proteção ao 

trabalho do menor, proibindo-o até catorze anos (exceto nas instituições beneficentes ou de ensino), 

e restringe-o entre catorze e dezoito anos”. 

Podemos compreender assim, o incentivo ao trabalho dos “menores”, através da atuação da 

ABM, no território de Duque de Caxias alicerçada na política federal. Em conseqüência, 

identificamos como o trabalho para essa infância oriunda da classe trabalhadora foi sendo 

naturalizada e apontada “como solução para todas as distorções da sociedade, sobretudo as morais” 

(RIZZINI, 1995, p.  117).   

Diante disso, nos primeiros anos de atuação, de 1955 até a implantação do espaço de 

internamento em 1959, observamos que a dimensão da “moral” esteve presente no cultivo da 

idealização do trabalho, da família e da disciplina como bases importantes para a formação desse 

menor “útil” para a família, através da afirmação de que “muitos dêles são a garantia do sustento da 

família”. Dessa forma, a ação assistencial da ABM englobava uma educação com objetivo bem 

claro:  o trabalho.  Assim, antes da fundação da instituição asilar, o trabalho infantil desempenhado 

pelos “menores” compreendia a ocupação de baleiros, de vendedores, de jornaleiros e de 

engraxates.  Dessa forma, os meninos trabalhadores que “perambulavam” pelas ruas da cidade, 

eram o seu público-alvo.  O relatório da ABM já indicava que o trabalho era o principal objetivo da 

instituição para com esses meninos desde o início da mesma: 

 
1 Esclarecimentos sôbre a Obra, sem assinatura, PSB 126, caixa 003, [1964].  Atribuímos essa data ao documento 
porque consta no mesmo que em “65 haverá ainda a renda da entrega de jornais que tornará a Escola independente, 
podendo dispensar os meninos do Ministério da Justiça”. 
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O trabalho as A. B. M. desenvolveu-se mais nas atividades com os menores 

trabalhadores de rua, tendo êles encontrado assistência suficiente da 

Instituição.  De grande importância para a solução do problema do menor 

abandonado é essa assistência ao menor trabalhador, já lhe facultando o 

trabalho, já lhe amparando no trabalho.  Seria ilusório pensar que a solução 

daquele problema esteja apenas na internação, pois a assistência ao menor na 

família e no trabalho é medida mais eficaz.  No que toca os problemas de 

Caxias, essa assistência tem sido eficaz e indispensável, pois o pouco que se 

tem feito já aliviou bastante a cidade (MOURA, 1958, p. 01). 

Rizzini (1995, p.96) abordou que “os asilos e instituições reforçaram a formação de crianças 

para o trabalho subalterno, seja de doméstica para as meninas, seja de mão de obra semi-qualificada 

para os meninos”.   Notamos essa característica ao longo do trabalho da ABM, inclusive com a 

implantação do internato. 

DO TRABALHO DA RUA PARA O TRABALHO NO PATRONATO SÃO BENTO 

O trabalho inicial na rua foi sendo substituído por trabalhos internos e cotidianos, voltados 

para a agricultura, o artesanato e a rotina diária do confinamento.  A partir de julho de 1959, 

momento em que a ABM conseguiu a “escola-internato” para os meninos, o diretor e todos os 

agentes do Patronato fiscalizavam os meninos cotidianamente.   

Assim, passou a funcionar o internato no Núcleo Colonial São Bento, na antiga Fazenda São 

Bento, com “todos os encargos de educação, amparo e cuidado direto dos menores”.  Após a 

liberação da área pelo Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC) e o Serviço de 

Patrimônio Nacional (SPHAN), foi instalado no imóvel já construído, o refeitório, a cozinha, os 

banheiros, os sanitários, os esgotos, um poço para fornecimento de água e a instalação elétrica.  Isso 

favorecia o controle e a necessidade de poucos fiscais nessa tarefa.  Além disso, “cercou-se o 

terreno, de modo a serem as áreas divididas para horticultura, pomar, recreios e campos de 

esportes”.2Os “menores” passaram da rua para um espaço de clausura, cheio de regras e com 

relações hierárquicas que não estavam acostumados, com catequização e a oferta de uma escola que 

os reprovava na sua maioria e classificava aqueles com dificuldade escolar como portadores de 

anormalidades.   

 
2 Relatório das Atividades da A. B. M. durante o ano de 1959, assinado por Dom Odilão (diretor da Fazenda São 
Bento), PSB 100.2, caixa 003, 1960. 
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A formação profissional oferecida pelo Instituto Profissional São Bento, no espaço de 

internamento era:  confecção de tamancos e chinelos, artesanato, carpintaria e vimearia.  Essas 

oficinas foram oferecidas aos “menores” que trabalhavam nela e vendiam os seus produtos, além de 

colaborarem com as tarefas cotidianas do Patronato, como a limpeza.  Pouco tempo depois, parte da 

verba era destinada ao trabalho agrícola como aviário, apiário, criações, entre outros.  Vendia-se 

milho, banana, entre outros alimentos.  Percebemos que o trabalho agrícola foi algo que aconteceu 

durante o período em que o espaço de internamento funcionou e no final da década de 1960, os 

meninos trabalharam na entrega do Jornal do Brasil a partir de um convênio com a Fundação 

Fluminense do Bem-Estar do Menor (FLUBEM).  Notamos que apesar dos “menores” trabalharem, 

não havia registro de repasse de verba para os mesmos, da mesma forma que embora a instituição 

recebesse subvenção pública e outros donativos, os meninos compravam alguns utensílios de ordem 

pessoal.   

Cabe salientar que no ato da matrícula dos “menores” na Fazenda São Bento, era necessário 

que cumprissem algumas regras como a apresentação da certidão de batismo, mesmo que seus 

estatutos afirmassem:  “Art 9º)-A Associação Beneficente de Menores prestará assistência só a 

menores desamparados econômica ou moralmente, sem distinção de raça ou religião.”3 

Dentre as exigências para o acolhimento do “menor”, era exigido o atestado de sanidade 

geral numa “folha íntegra” fornecida pela LBA e timbrada.  O menino passaria, também, por 

exames físicos e psíquicos, seria feita “sindicância sobre os antecedentes familiares do menor, vida 

pregressa, meio social em que viveu”.4 Tudo para que a instituição tivesse “na Fazenda um regime 

pedagógico bom, inteligente, sem promiscuidades, orientado, pois só respeitando a essência [sic.] 

da pedagogia cristã teremos uma obra assistencial de menores útil”5. 

Para os internos, o Patronato oferecia a formação profissional apresentada anteriormente e o 

ensino primário na escola regular.  Unido a isso, a ABM através da LBA aplicava testes de 

personalidade e de inteligência nos assistidos para prestar assistência integral aos “menores”.   

A manutenção da ordem através da disciplina, da moral e da contemplação religiosa eram 

condições imprescindíveis para que os “menores” permanecessem no espaço do internamento, além 

 
3 Estatutos da Associação Beneficente de Menores – Fazenda São Bento Duque de Caxias E. R. J., sem assinatura, PSB 
347.1, caixa 005, 1961. 
4 Estatutos da Associação Beneficente de Menores – Fazenda São Bento Duque de Caxias E. R. J., sem assinatura, PSB 
347.5, caixa 005, 1961. 
5 Ofício Expedido, assinado por Dom odilão Moura, PSB 220, caixa 004, 1961. 
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da associação de que esse espaço era o mais próximo de um lar cristão.  Associado a isso, havia a 

certeza, por parte do diretor, Dom Odilão, que os “menores” se transformariam em meninos “mais 

dóceis, mais limpos e mais alegres”.  Mas, nem sempre o idealizado foi o vivido na instituição, 

como perceberemos a seguir.  Foi possível identificar que alguns desses meninos resistiram, através 

de fugas, da demonstração de “indisciplina”, da não adequação ao espaço escolar, das brigas com os 

demais meninos, entre outros.  Isso fez com que Dom Odilão os classificasse como “anormais” 

diante dessa inadequação ao sistema do internato. 

A desobediência não era um comportamento aceitável para um tomista como Dom Odilão.  

Assim, “medidas disciplinares, pedagógicas e punitivas” (CÂMARA, 2010, p. 267) eram um 

precedente aberto pelo Código de Menores de 1927 e uma ação aplicada no Patronato.  A partir de 

argumentos sobre “anormalidade mental” e impossibilidade de “corrigir” os menores, Dom Odilão 

solicitava a transferência dos internos.  Isso porque a disciplina era “ponto fundamental para 

educadores católicos” (ORLANDO, 2008, p.198).   

Outra caracterização da “anormalidade” era feita com os meninos que repetiam por vezes 

seguidas a mesma série na escola regular, queixa recorrente nos documentos da instituição. A 

justificativa nesses documentos6 era a de que eles necessitavam de “escola especializada em 

anormais” e por serem “inúteis” em relação ao “aproveitamento escolar”. Para a concepção católica, 

o exemplo a ser seguido é importante (ORLANDO, 2008).  Por isso, o “menor” não poderia ficar, 

pois o seu exemplo não serve de modelo e não pode ser seguido.   

No Patronato, o diretor, junto de poucos funcionários, desempenhava um papel importante 

como fiscalizador no controle do comportamento dos meninos, na movimentação no espaço, na 

conduta, na vestimenta, na execução das tarefas diárias, etc.   

Além dessas funções explícitas, estavam aquelas que diziam respeito a sua atuação de padre 

e da manutenção do ambiente religioso dentro do Patronato.  Para isso, o sacerdote se utilizou da 

“Pedagogia Cristã”.  Segundo Saviani (2015), essa pedagogia integrou a concepção pedagógica 

tradicional brasileira.  A mesma argumentava sobre a primazia da família e da Igreja sobre o 

Estado, referente à Educação, no que tange o público das escolas católicas.   

No entanto, se as fontes permitiram mapear uma “pedagogia cristã” que inspirava as ações 

do Patronato junto aos menores, também foi possível identificar as dificuldades na implementação 

 
6 Ofício Expedido, assinado por Dom odilão Moura, PSB 220, caixa 004, 1961. 
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do projeto e as resistências encontradas ora pela reação dos menores, ora pelas precárias condições 

de vida desses menores, da própria situação dos prejuízos gerados por uma vida de “abandono”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS ESCOLAS REGULARES E PÚBLICAS 

Na década de 1950, a rede escolar pública “não atendia a demanda populacional do 

município” (BRAZ; ALMEIDA, 2010, p. 72).  O Núcleo Colonial São Bento já havia estabelecido 

uma escolar regular no terreno que seria do Patronato quando o mesmo foi instalado na Fazenda. A 

dimensão educacional do Patronato foi além das paredes do internamento já que o Patronato 

também abrigou escola pública regular.     

Pelo território do Patronato São Bento, passaram três escolas de diferentes esferas públicas, 

federal, estadual e municipal, nessa respectiva ordem.  No espaço do Núcleo Colonial São Bento foi 

instituída a Escola Odilon Braga, da qual temos três registros de início, em 1946 (LUSTOSA, 

1958), em 1952 no jornal A Manhã e em 1941 no jornal Diário de Notícias. Temos variações no 

que diz respeito à quantidade de estudantes, mas todas reafirmam que era ministrado o ensino rural 

primário aos filhos dos colonos do Núcleo.  Segundo o acervo sob a guarda do CEPEMHEd, a 

referida escola funcionou até 1960, um ano antes da extinção do Núcleo Colonial São Bento.  

No que diz respeito à esfera estadual e municipal, tivemos a instalação do Grupo Escolar 

São Bento (1961) e a Escola Municipal Patronato São Bento (1967) dentro do território do 

Patronato.  Vizinha ao espaço de internamento em 1965, a Escola Municipal Nísia Vilela que 

permanece até os dias atuais, mas ocupa outro prédio. 

Constatamos que o Patronato São Bento atendeu a uma demanda urbano-social da cidade de 

Duque de Caxias, no território do segundo distrito.  Internar esses jovens era um meio de tirar de 

cena, de esconder em outro distrito, a desigualdade e o abandono. A partir do projeto instituído pelo 

Patronato, a“filantropia”, a religião e a assistência serviram para amenizar e resolver problemas 

estruturais capitalistas, assim como uma impor de normas de conduta e de adequação desses 

“desajustados” às regras de sociabilidade da sociedade capitalista. Para essa infância pobre, o 

trabalho manual, a escolarização básica, o asilamento, o controle, a coerção, a imposição de religião 

e as concepções de mundo amenizaram o problema social no município oriundo da desigualdade de 

classe. 

Tudo isso baseado na intervenção do Estado com subvenções públicas de diferentes esferas, 

instalação de escolas públicas regulares e seus respectivos agentes associados à ação da igreja, 
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utilizaram a educação para o trabalho para que os “menores” se tornassem “úteis” para a 

coletividade. Esse trabalho assistencial para essa determinada infância representou mais uma das 

marcas da profunda cisão de classes nesse período. 

Embora essa instituição fosse privada desde o início sempre recebeu verbas das diferentes 

esferas públicas (municipais, estaduais e federais) atrelada à igreja conduzida a partir da pedagogia 

cristã que consistia numa pedagogia tradicional que direcionava à ordem, à religião e à moral 

associadas ao trabalho e à disciplina. 

A essência de todo esse trabalho assistencial não foi o cuidado, a proteção da criança e o 

direito à educação, mas sim, interesse do capital e da tentativa de “limpeza” da cidade, ao enviar 

para o segundo distrito, o projeto que desde o começo, foi o espaço pensado para a solução do 

“problema do menor” que necessitava ser invisibilizado e controlado para atender a exigência da 

classe dominante comercial.   
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Resumo 

O Patronato São Bento situado em Duque de Caxias no estado do Rio de Janeiro iniciou sua atuação 
na década de 1950, administrado pela Associação Beneficente de Menores (ABM) que pertenceu à 
Diocese de Petrópolis e tem seu acervo salvaguardado pelo Centro de Pesquisa, Memória e História da 
Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd).  O objetivo desse 
artigo é apresentar a educação oferecida pelo Estado dentro do Patronato para os meninos pobres em 
situação de abandono ou em situação de risco desde a criação da instituição até 1969.  Dentro desse 
espaço considerado filantrópico subvencionado pelo Estado e pela doação de pessoas da sociedade 
civil, subsistiram ao longo do tempo três escolas de diferentes esferas: federal, estadual e municipal. 
Para entendermos essa configuração escolar e temática da garantia da escolarização, foi feita uma 
análise do período e de como essas escolas públicas foram estabelecidas no território do Patronato de 
acordo com os dados fornecidos pelo CEPEMHEd entrecruzados com a bibliografia, os documentos 
oficiais, a imprensa jornalística, o contexto histórico local e nacional do período de 1950.  Assim 
também, entrelaçamos os documentos do Patronato, como:  ofícios, relatórios, registros escritos da 
“indisciplina” dos internos, entre outros para identificarmos algumas práticas educativas do Patronato 
São Bento no que diz respeito ao momento de internamento dos meninos que revelaram aspectos da 
essência da finalidade da instituição ao invés da aparência propagada pela imprensa.  Consideramos que 
a política pública instaurada através do Patronato na sua essência foi determinada pela égide do 
trabalho subalterno para essa infância pobre, paralelo a isso, o direito à Educação não foi garantido em 
todos os momentos e quando oferecido não era a essência do trabalho da instituição, mas sim, a 
educação “para o trabalho e pelo trabalho”.    

Palavras-chave: Direito à Educação; Menor; Duque de Caxias; Jovens em situação de abandono; 
Patronato São Bento. 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES E ADULTOS: UM DIREITO SOB 

O CERCO  DO CAPITAL NO LESTE FLUMINENSE 

Marcia Soares de Alvarenga – UERJ-FFP 

INTRODUÇÃO 

A despeito do reconhecimento do direito à educação de Jovens e adultos como determina o 

conjunto dos dispositivos legais pós Constituição Federal de 1988, ainda é possível considerarmos 

que o direito à educação dos sujeitos perfilados pelas legislações para a modalidade de EJA 

necessita ser compreendido a partir da sua posição periférica nas políticas públicas governamentais.  

A farta literatura do campo da EJA tem, invariavelmente,  analisado criticamente esta 

posição e examinado as tensões sobre o direito à educação de jovens e adultos que, a despeito do 
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corpus legislativo, se confronta com a frustração de expectativa por ele gerada como formas 

fenomênicas que colocam as políticas de EJA na “berlinda”.  Para Di Pierro e Haddad (2015): 

A expectativa gerada por esse conjunto de normas, medidas e programas era a 

expansão e diversificação da oferta de oportunidades de aprendizagem dos 

jovens e adultos, com reflexos positivos nos índices de analfabetismo e 

escolarização da população, convergindo para as metas fixadas nos 

compromissos internacionais e planos nacionais. Tais expectativas foram 

frustradas quando os indicadores educacionais constataram o lento progresso 

nos índices de alfabetização e escolaridade dos brasileiros, e declínio 

constante das matrículas a partir de 2007, resultados que colocaram as 

políticas de EJA na berlinda. (Di PIERRO & HADDAD, 2015, p 43). 

Contudo, dados sobre o censo escolar de 2017 registraram que entre o período de 2008 a 

2014 nas matrículas que incluíram a EJA presencial, semipresencial, EJA presencial de nível 

fundamental Projovem (Urbano) e EJA integrado à educação profissional de nível fundamental e 

médio,  a oferta para a modalidade no ensino fundamental foi negativa, ou seja, de -30,7.  O censo 

também chama atenção para a redução do número de escolas, no total geral de -19,9 que ofertavam 

a modalidade para a EJA no ensino fundamental. 

Os mesmos dados expressam uma tendência de redução quantitativa de turmas da EJA em 

redes escolares públicas. No entanto, movimentos de resistência, tais como os Fóruns EJA presentes 

em todo o Brasil têm denunciado estas práticas realizadas pelos poderes públicos, na tentativa de 

reverter a manutenção e expansão da oferta da EJA. 

Tal tendência parece ser agudizada pela crise institucional desencadeada pelo impeachment 

da Presidenta eleita Dilma Rousseff, em abril de 2015, nessa nova conjuntura na qual contingentes 

conservadores compõem a base moralizante do projeto autoritário de poder que põe os direitos 

sociais sob cerco do Capital. 

As medidas econômicas tomadas por Michel Temer (PMDB/SP) na interinidade do mandato 

presidencial e durante a tramitação do processo do impeachment acentuaram as repercussões 

deletérias que nos levam a considerar que tais medidas interditam a implementação de políticas 

educacionais, em especial para a EJA, considerando a sua histórica dependência em relação aos 

projetos e programas induzidos e financiados pela União. 

Consideramos que a nova prorrogação por mais vinte anos da DRU compromete o 

financiamento dos recursos para a educação, que pode atingir os projetos em curso voltados para a 
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Educação de Jovens e Adultos trabalhadores que, historicamente, em conjuntura de crise econômica 

e de ajustes fiscais, acabam sofrendo cortes de programas e redução de sua oferta pelos poderes 

públicos.  

Sobre os dados anteriormente referenciados, podemos dizer que os mesmos refletem e 

refratam as dificuldades de jovens e adultos em dar continuidade ao seu percurso escolar e,  

também, nos falam sobre um complexo problema que continua aberto às pesquisas quando 

problematizamos a redução de turmas de EJA, o que nos faz interrogar sobre o direito à educação, 

símbolo da modernização do estado brasileiro que emergiu da Constituição Federal de 1988. 

Em face dos dados do censo escolar e da conjuntura de crise política prolongada no Brasil, o 

problema da pesquisa foi formulado considerando que, a par da  responsabilidade dos entes 

federativos em garantir as condições de bem estar social, entre as quais se insere o direito à 

educação, como mandamento da Carta Magna, o índice negativo de estabelecimentos que oferecem 

a EJA  nos sugere que o direito à educação de jovens e adultos necessita ser interrogado na sua 

forma pseudoconcreticidade. Vale dizer, interrogado como resultado de certos processos históricos 

que, por terem sido naturalizados, explicitam um descompasso entre o direito proclamado e as 

condições de sua exigibilidade para os que dele demandam.  

Relativamente ao direito à educação no município de São Gonçalo, compreendemos que o 

lugar, como parte do real, é onde o espaço social se retraduz nesse mesmo espaço e a relação entre a 

distribuição de bens e serviços no espaço físico define o valor do espaço social reificado. Ao 

recorremos a esta formulação teórica de Bourdieu (1997), propomos ler o alcance das políticas de 

democratização do direito à educação de jovens e adultos que, a despeito dos consideráveis avanços 

nas duas últimas décadas no Brasil, tem se confrontado com paradoxos produzidos sobre o abrigo 

do reconhecimento jurídico deste direito. Ou seja, que o avanço na oferta quantitativa da educação 

fundamental, não foi capaz de superar a dualidade quantidade-qualidade como uma das expressões 

da inclusão precária de crianças, jovens e adultos das classes populares nos equipamentos escolares 

disponíveis.  

Os chamados “paradoxos da universalização” também têm sido verificados em estudos que 

inter-relacionam a dimensão das desigualdades educacionais às dinâmicas de áreas segregadas em 

centros urbanos (KOSLINK; ALVES; LANGE, 2013), impondo inflexões de ordem teórica e 

metodológica para estudos que compreendam as políticas públicas educacionais e seus efeitos no 

lugar, tangenciados, tanto pelas ações dos gestores locais, quanto pelas ações de monitoramento da 

sociedade.  
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A par do contexto que envolve a descentralização da educação no Brasil, refletindo os 

diferentes processos e as experiências de municipalização do ensino, entendemos encontrar-se a 

problemática da redução de turmas de EJA  dentro das fronteiras político-institucionais dos 

governos locais, cujas medidas voltadas para as políticas públicas educacionais seguem o curso dos 

interesses em disputa e expressam as condições de produção e os conflitos dos grupos sociais que 

lutam pela hegemonia de sua determinação e controle social.  

Mais intensamente nas décadas de 1970-1980, mesmo em face dos estudos que alavancaram 

as críticas sobre o caráter reprodutivista da escola capitalista, diferentes dispositivos e respostas 

construídas pelos movimentos sociais não deixaram de reivindicar o direito à educação das classes 

populares, dirigindo, em especial, aos governos locais o dever de atender esta demanda. 

Compreender políticas públicas locais, em específico, as políticas públicas para a educação 

de jovens e adultos demanda uma abordagem teórico-metodológica que entendemos se realizar a 

partir de leituras e análises da realidade.  Consideramos que na sociedade capitalista, muito embora 

o grande capital não corresponda ao poder econômico local “remete, ainda que indiretamente, aos 

interesses do grande capital, na medida em que se insere nos marcos da regulação monopolista, 

característica do Brasil, refletindo a lógica da produção dos bens e serviços públicos”. (DANIEL, 

1988, p.30). 

Com efeito, em nosso esforço de reflexão, revisitamos o pensamento de Lefebvre (1973, p. 

5) ao considerar que o capitalismo deve ser compreendido como “totalidade nunca sistematizada, 

nunca acabada; nunca perfeita, mas que, contudo, se vai consumando, se vai realizando”.  Mais 

adiante, em sua análise sobre o capitalismo como totalidade não consumada, este autor afirma: 

Os que acreditam no sistema incorrem em erro, pois não há totalidade completa, consumada. 

Contudo, continua o autor,  

(...) há, sem dúvida, um ‘todo’ que absorveu as suas condições históricas, 

assimilou os seus elementos, dominou algumas contradições, sem aceder por 

isso à coesão e homogeneidade que buscava. É isso que dá ao modo de 

produção, tal como ele se reproduz, o seu bem curioso aspecto: partes distintas 

e, contudo, formação de conjuntos, subsistemas acompanhados de choques no 

todo, níveis conjuntos e disjuntos, conexões, conflitos, coerências e 

contradições, tácticas e estratégias, fracassos e vitórias”. (LEFEBVRE, 1973, 

p.9). 
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A elaboração de Lefebvre provoca refletir sobre a parte como movimento no e do todo, 

envolvendo e implicando questões que o ativa. Partimos do contexto de sua análise sobre o modo de 

produção, como ele se reproduz, tomamos sua chave analítica ao destacar o espaço social para a 

formulação do conceito de reprodução das relações sociais de produção.  

Lefebvre se pergunta e nos pergunta “onde se produz a re-produção?” (1973,p.56) e 

responde ao retomar que, “o espaço social (...) é o lugar da reprodução das relações de produção, 

(que se sobrepõe à reprodução dos meios de produção).” (Idiben, p.17). 

Considerando as relações sociais como forma de re-produção do capitalismo, vale a pena 

recorrermos ao autor ao examinar que as relações de produção, características da sociedade 

capitalista, carecem elas mesmas de ser reproduzidas. Uma sociedade é uma produção e uma 

reprodução de relações sociais e não só uma produção de coisas. Assim,  as relações sociais não se 

produzem e não se reproduzem apenas no espaço social em que a classe operária age, pensa e se 

localiza, isto é, a empresa.  

Reproduzem-se no mercado, no sentido mais amplo do termo, na vida quotidiana, na 

família, na ‘cidade’, reproduzem-se também onde a maisvalia global da sociedade se realiza e se 

reparte e é dispendida, no funcionamento global da sociedade, na arte, na cultura, na ciência e em 

muitos outros sectores, mesmo no exército. (...) Nas condições em que a reprodução das relações 

sociais é desconhecida e em que o problema do seu controle não é levantado sequer, reproduzem-se 

as relações antigas.” (LEFEBVRE, 1973, p.109-110). 

É interessante vermos que, para o autor, as relações de produção do capitalismo necessitam 

de todo o espaço social, não apenas naquele espaço no qual a classe trabalhadora troca a sua força 

de trabalho, mas, sim, todo espaço. Não se trata, porém, do espaço em si, como produto, mas como 

processo pelo qual as relações sociais são produzidas. Vale dizer, o espaço é socialmente produzido. 

Nesse sentido, a Educação de Jovens e Adultos é parte estruturante de um direito que se 

flexibiliza em conformidade com as relações sociais no espaço socialmente produzido, pois o 

direito, como analisa Marx é posterior à circulação da troca de mercadorias, “é a partir dela que se 

desenvolve em seguida uma ordem jurídica” e é esse fato que surge primeiro, como resultado da 

troca enquanto tal, recebendo depois uma forma jurídica no contrato. Porém, assevera Marx, essa 

forma não produz nem o seu conteúdo, a troca, nem a recíproca relação entre as pessoas nela 

compreendida, mas vice-versa (MARX apud NAVES, 2014, p. 53).  
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Conforme registra Marx, a ideologia recobre a relação social jurídica que é externa ao 

sujeito de direito. No entanto, o ideológico, enquanto tal não pode ser explicado em termos de 

raízes supra ou infra-humanas. Seu verdadeiro lugar é o material social particular de signos criados 

pelo homem.  

Com Marx podemos apreender que jovens e adultos, mesmo que não venham a demandar o 

direito à educação, já se encontrariam em uma relação social, cujo desafio é compreender a 

abstração desta forma como realização de um processo cimentado pela ideologia. Como signo 

ideológico, a forma sujeito de direito desprende o sujeito do equivalente vivo do valor de troca no 

qual o apagamento das suas condições sociais, ou seja, os torna indiferentes em uma relação social, 

esse “esquecimento” de suas particularidades concretas põe a nu a igualdade do sujeito de direito. 

Sobre esta análise, podemos imaginar que a redução da oferta de EJA não se prende, 

necessariamente, ao sentido do direito como móvel da igualdade, mas à relação social jurídica 

anterior a este direito. Jovens e adultos trabalhadores quando buscam ampliar a sua escolarização, 

visam se posicionar na relação social, trocar a sua força de trabalho em condições que lhes parece 

melhor para se viver a vida com dignidade. 

A REDUÇÃO DA OFERTA DA EJA NA CIDADE DE SÃO GONÇALO INTERROGA O 

DIREITO À EDUCAÇÃO 

A cidade de São Gonçalo está localizada na região do leste metropolitano do estado do Rio 

de Janeiro, este município possui 999.828 habitantes, conforme o último censo demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, e exibe profundas marcas do 

modelo de desenvolvimento desigual que materializam efeitos próprios da combinação entre o 

arcaico e o moderno, produzindo “uma estranha combinação”, no dizer de Florestan Fernandes 

(1975), ao gerar componentes históricos imprevisíveis na produção de desigualdades inerentes, não 

apenas a um determinado espaço-regional, mas como forma pela qual a sociedade brasileira foi 

historicamente estruturada. 

Nesse município, a realidade social e educacional é interrogada e nos desafia à produção do 

conhecimento e da ação na realidade social. Assim, se por um lado os dramáticos índices de 

exclusão social, desfiliação da população da esfera dos direitos, além da própria precarização do 

acesso e permanência na rede escolar, tanto para os estudantes, quanto para os professores, 

representam uma interpelação radical às pesquisas que vimos realizando; por outro lado, um olhar 

compreensivo sobre esta realidade confirma que o capitalismo realizou o seu projeto de expansão 
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da “acumulação primitiva”, no dizer de Marx (2002 ), submetendo a força de trabalho de grandes 

contingentes de jovens e adultos de origem popular às relações de produção capitalistas do trabalho 

assalariado. 

Sendo um lugar formado pelas contradições próprias de um modelo de desenvolvimento 

desigual, os dados relativos à situação educacional de São Gonçalo materializam o projeto histórico 

deste modelo e seus efeitos sobre os direitos de cidadania, entre eles, o direito à educação. Em 

relação ao acesso à escolarização os indicadores revelam que dentre os habitantes do município, 

cerca de 208.022, encontram-se em idade escolar (04 a 17 anos de idade /IBGE, 2010), 

representando 20,8% da população total do município.   

O município exibiu uma taxa impactante de 5,8% de analfabetismo (IBGE, MEC/INEP, 

2010), com uma população composta por 342.452 de pessoas dentro da faixa etária com mais de 15 

anos de idade, cujas trajetórias escolares foram interrompidas ou jamais foram iniciadas, subtraídas 

do direito à educação como um direito à formação humana. Contraditoriamente, a forte e contínua 

densidade demográfica e intenso fluxo econômico deste município  não têm refletido em melhorias 

da qualidade de vida e educação para as suas populações. 

Em nossas pesquisas no campo das políticas públicas e educação no município de São 

Gonçalo recorremos às contribuições de Ribeiro (2009), cujo trabalho político-epistêmico e 

político-metodológico, em profundo diálogo com Milton Santos (1999) tomam a perspectiva do 

lugar como espaço por onde se engendram ações e diferentes relações de força que dinamizam e 

produzem o território.  

Nesta direção, leituras sobre o contexto das cidades no qual as políticas de educação são 

demandadas, expandidas e/ou constrangidas a partir ou não do inter-relacionamento entre os três 

níveis de governo contribuem para uma orientação teórico-metodológica na análise dos efeitos ou 

resultados. As leituras do contexto, ainda segundo Ribeiro, demandam esforços para um 

investimento rigoroso no registro e, também, na decodificação ágil dos seus possíveis significados.  

Para organizar o processo de análise, a autora sugere a constituição de três bancos de dados: 

a) um dirigido à documentação de veículos de comunicação no qual sejam identificados origem, 

propriedade, vínculos políticos; b) outro constituído por personas, possibilitando rapidez na 

identificação de atores políticos com presença no contexto local e o reconhecimento dos interesses 

por eles representados; e, c) um terceiro dirigido ao registro de instituições públicas e/ou privadas 

voltadas à educação na cidade.  
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Os resultados que apresentamos a seguir dizem respeito ao processamento dos seguintes 

registros: registro do repertório que continuamos a atualizar da oferta da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) nas instituições do Governo, ou seja, equipamento escolar, entendidas como as 

escolas públicas municipais que realizam a cobertura da oferta de EJA em São Gonçalo.  

Em face à perspectiva teórica e metodológica adotada na pesquisa, neste primeiro registro 

que ora apresentamos, procedemos à elaboração de uma cartografia do direito à educação de jovens 

e adultos em que buscamos localizar escolas da rede pública do município de São Gonçalo que 

oferecem a modalidade de EJA. A partir de levantamento que vem sendo realizado desde o ano de 

2011, verificamos que, já neste mesmo ano, das 94 escolas municipais da rede, apenas em 31 

escolas a EJA esteve presente em bairros para atender à demanda deste segmento social. Ainda 

sobre a cobertura desta demanda, no ano de 2012 registramos que três escolas do município de São 

Gonçalo deixaram de atender aos sujeitos da EJA, do total das 31 escolas municipais presentes nos 

bairros com oferta na modalidade.  

Na composição do mapa atualizado no início de 2013, para fins de localização das escolas 

nos bairros, saltam aos nossos olhos os pontos em negrito ao indicarem a presença da oferta da EJA 

nos bairros do município.  

O mapa ao final, ilustra a presença das 19 escolas que ofertam EJA entre os 94 bairros que 

compõem o município, ao final de 2017. 

O direito à educação para jovens e adultos que moram ou trabalham nos bairros do 

município. Os bairros de Jardim Catarina, Santa Izabel e Novo México marcados  deixaram de 

ofertar a EJA em uma de suas escolas municipais.  A partir dos dados referentes à localização e ao 

número de escolas que ofertam EJA nos bairros do município, podemos destacar o bairro Mutondo, 

onde moram 21.392 pessoas com 15 anos ou mais de idade. Este bairro possui somente uma escola 

municipal ofertando a modalidade de ensino EJA. 

Os paradoxos da distribuição desigual da oferta aparecem, por exemplo, no bairro Rocha, 

onde 21.055 pessoas com idade de 15 ou mais, praticamente com a mesma população de moradores 

do bairro Mutundo, não possui nenhuma escola com oferta na modalidade de EJA. (IBGE, 2010) 

Tais paradoxos exigem compreender melhor o movimento das relações sociais na produção de 

políticas de educação local. Para isto, nos parece relevante interrogar sobre as relações de força que 

movimentam o relacionamento entre sociedade e governo. Nesse aspecto, é preciso voltar nosso 

olhar para as diferentes formas e modos de articulação dos sentidos da ação, tanto dos governos 

quanto da sociedade em torno e sobre políticas para educação.  
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No ano de 2015, apenas 18 (dezoito) escolas ofertavam a modalidade de EJA, uma redução 

brutal, resultado de não oferta da EJA e, em consequência, de encerramento de turmas em escolas 

da rede municipal de São Gonçalo que ofereciam a modalidade. 

Sendo necessário pesquisar/interrogar sobre a produção da dinâmica da oferta que ora se 

expande, ora se retrai nos bairros com escolas púbicas pertencentes à rede municipal. Observa-se 

ainda uma concentração de unidades escolares municipais que ofertam a EJA na porção central do 

município de São Gonçalo, com no máximo uma a duas escolas. Os bairros fronteiriços com os 

municípios de Niterói e Itaboraí, em sua grande maioria, não apresenta oferta de EJA pelo poder 

público municipal.  

Tomando como objeto de sentido a forma sujeito de direito e seu vínculo à educação, temos 

um direito social que não pode ser reduzido à lei. Portanto, aqui fazemos contrapontos à forma 

sujeito de direito, retornando a Marx quando em seu método vai procurar o fundamento jurídico nas 

condições sociais de vida dos sujeitos do direito. Ou seja, parte do direito abstrato para as condições 

concretas de homens e mulheres e elabora em seus escritos de maturidade a ruptura epistemológica 

fundamental para a compreensão da relação jurídica que é o sujeito do direito. Os sujeitos, nas 

palavras de Marx:   

devem, portanto, reconhecer-se reciprocamente como proprietários privados. 

Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, desenvolvida legalmente ou 

não, é uma relação de vontade, em que se reflete a relação econômica. O 

conteúdo dessa relação jurídica ou de vontade é dado por meio da relação 

econômica mesma. As pessoas aqui só existem, reciprocamente, como 

representantes de mercadorias e, por isso, como possuidores de mercadorias. 

(MARX, 2008, p. 209-210 ). 

A educação como direito público subjetivo nos parece incursionar nesta condição abstrata, 

ou seja, a universalização de um direito que envolve uma forma jurídica que gradualmente se 

autonomiza de sua raiz social concreta e pode, assim, expandir-se para recobrir relações sociais 

cada vez mais distantes de seu âmbito original, num processo muito similar àquele da forma 

mercadoria que, uma vez universalizada, também ganha autonomia progressiva e passa a recobrir 

objetos que não tiveram origem no trabalho humano. (NAVES, 2012, p. 34).  

Entretanto, o que nos parece é que em um contexto de alto índice de desemprego, como 

vemos hoje no Brasil, o direito à educação, muito embora não esteja inscrito imediatamente nas 

relações de troca mercantis, tem identificação com o Estado que deve cumprir o dever de provê-lo 
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dentro do ramo do direito público. Neste contexto, é preciso testarmos hipóteses sobre quais vetores 

estariam determinando a redução da oferta da EJA em municípios de periferias urbanas como é o 

caso da cidade de São Gonçalo. 

CONCLUSÕES (AINDA) QUE PROVISÓRIAS 

Considerando a educação como parte estruturante que integra o modo de se produzir as 

relações sociais em uma determinada sociedade, através do levantamento e sistematização de 

indicadores censitários, construímos o mapeamento  e realizamos leituras sobre os espaços sociais 

de ocorrência do encerramento de turmas de EJA em escolas públicas da rede municipal de São 

Gonçalo, indicando, também, os bairros em que se localizam escolas que oferecem a modalidade.   

No diálogo com Lefebvre podemos inferir que a oferta ou não-oferta da modalidade EJA, as 

relações de produção do capitalismo necessitam de todo o espaço social, não apenas naquele espaço 

no qual a classe trabalhadora troca a sua força de trabalho. É preciso buscar entender as razões pelas 

quais a redução da oferta ou a alegada “ausência de demanda” justificada pelos poderes públicos 

para a não-oferta ou encerramento de turmas de EJA estariam se materializando em localidades 

específicas do território estudado.  

Sobre este aspecto, supomos que como o direito à educação é posterior as relações sociais 

econômicas, na produção socialmente do espaço a re-produção do capital se realize sobre ciclos de 

acumulação impondo ritmos aos modos de ampliar ou constranger a demanda pela escolarização. 

Em outros termos, a não oferta da modalidade que vem deliberando práticas de encerramento de 

turmas, indicam que a EJA é parte estruturante de um direito que está sob o cerco do Capital que 

submete o direito à educação à produção social do espaço. 
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Resumo 

O presente texto é fruto de pesquisa empírica e tem por objetivo analisar os processos em curso de 
redução da oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo como recorte territorial o município 
de São Gonçalo localizado no leste metropolitano do estado do Rio de Janeiro. Do ponto de vista da 
fundamentação teórico-metodológico, a pesquisa dialoga com autores do campo da educação de jovens 
e adultos, da economia política da educação e da geografia crítica. Problematizamos a redução da oferta 
da EJA considerando a formulação teórica desenvolvida por Lefebvre (1973) sobre o espaço 
socialmente produzido com a qual submetemos à análise a questão da escolarização de jovens e adultos 
como um dos vetores das relações sociais produzidas em um lugar. Os procedimentos metodológicos 
envolveram o levantamento de fontes primárias censitárias produzidas pelas instâncias da Secretaria 
Municipal de Educação, a partir das quais construímos um banco de dados das instituições escolares do 
sistema público municipal que ofereceram, no período analisado, o ensino fundamental na EJA. Partiu-
se do pressuposto de que como o direito à educação é posterior as relações sociais econômicas, o que 
sugere que na produção socialmente do espaço a re-produção do capital se realiza sobre ciclos de 
acumulação impondo ritmos aos modos de ampliar ou constranger a demanda pela escolarização. 
Concluímos que a não oferta da modalidade que vem deliberando práticas de encerramento de turmas 
em escolas da rede pública municipal, indicam que a EJA é parte estruturante de um direito que se 
flexibiliza em conformidade com as relações sociais no espaço socialmente produzido.   

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Produção social do espaço; Direito à Educação  

PERSPECTIVA DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DILEMAS E   DESAFIOS 

NA BAIXADA FLUMINENSE 

Leandro Sartori – UNICAMP/CAPES 

Gilcilene de Oliveira Damasceno Barão – UERJ/FEBF/CNPEq 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é desdobramento de uma pesquisa em curso, com financiado pelo CNPq, cujo 

eixo de estudo está no regime de colaboração estabelecido entre os entes federados, tomando como 

lócus de estudo a periferia urbana e, neste pôster, em específico o município de Caxias. Busca-se a 

partir temática da EJA articular os dados de matricula do MEC/INEP, os relatórios do IPEA e as 

deliberações sobre EJA que constam no Plano Municipal de Educação. Tem-se como problemática 
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compreender como o fenômeno nacional de diminuição de matricula na EJA tem se materializado 

no município de Duque de Caxias. Nosso objetivo é analisar a partir das estatísticas de matricula as 

contradições entre as recomendações dos relatórios do IPEA, do PME e a política de fato 

implementada.  

O avanço tecnológico, a crise do padrão de acumulação capitalista e a queda do bloco 

socialista têm proporcionado o aprofundamento da barbárie e de graves problemas na sociedade, 

por meio de difusão ideológica do fim da história e da legitimidade do livre mercado como 

regulador das relações humanas. Homens e mulheres sofrem com uma depauperação aguda e que, 

no plano da formação, se constitui como um dilema. Fernandes (1966) assim analisa: 

A educação tornou-se um ‘problema social’ em todas as sociedades que 

compartilham da moderna civilização associada à economia de mercado, ao 

regime de classes sociais, à ordem social democrática, à ciência e à tecnologia 

científica [...] O regime de classes sociais trouxe consigo uma nova 

representação dos direitos fundamentais do homem, da dignidade do trabalho 

e da fruição do poder econômico, político ou social [...] Está claro que todas 

essas condições só vêm sendo satisfeitas em parte, nas sociedades que tendem 

para a civilização tecnológica e industrial moderna. Mesmo nos países mais 

ricos e bem-sucedidos a esse respeito, a realização dos diferentes requisitos da 

preparação do homem para a vida tem encontrado sérias limitações. 

Formaram-se, assim, os ‘dilemas educacionais’, que traduzem as 

inconsistências das instituições educacionais e dos sistemas de ensino em face 

da ordem econômica, política e social da sociedade de massa. (p.101-102). 

A universalização do acesso a educação escolarizada, tão fortemente difundida como uma 

conquista de direito decorrente de substantiva mobilização de setores da sociedade civil e dos 

Estado, tem se materializado, com contradições, como uma concessão às classes trabalhadoras que 

retroalimenta o sistema de produção pela formação e adequação de trabalhadores ás novas 

condições de produtividade.  

Há que se notar, portanto, que a organização tecnológica e flexível do trabalho decorrente da 

organização toyotista do trabalho demanda extensão da capacidade de aprendizado ao longo da vida 

proporcionando competências e habilidades elementares para os trabalhadores solucionarem 

situações-problemas. A socialização proporcionada pela expansão do acesso à escola não 

necessariamente indica a superação da condição tubular   em que se forjam os homens e as 

mulheres do proletariado, haja vista que existe um esvaziamento - em especial, um esvaziamento de 
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conteúdos relevantes para a compreensão e interpretação do mundo - nos cursos escolares. O dilema 

escolar está posto. Além deste esvaziamento no caso da EJA no Brasil, e também em Duque de 

Caxias, o direito ao acesso a matricula tem diminuído. 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E OS DILEMAS EDUCACIONAIS DO 

CAPITALISMO DEPENDENTE BRASILEIRO 

O direito à Educação de Jovens e Adultos no Brasil reiterado na Lei de Diretrizes e Bases 

promulgada em 1996 se articula a esta conjuntura controversa, mas se torna um importante espaço 

de disputa de condições de humanização. Para discorrer sobre o direito à Educação dos Jovens e 

Adultos trabalhadores é central considerar o conjunto da educação pública no Brasil, isto é, situar a 

EJA como modalidade contextualizada nos dilemas educacionais, cuja expressão é a difícil garantia 

do direito à matrícula e à permanência dos estudantes nas instituições públicas desde as creches até 

as universidades.  Além disso, torna-se evidente como a “existência de 1,5 milhões de analfabetos 

[e a] persistência de elevada distorção idade-série, [...] compromete o acesso ao ensino médio na 

idade adequada; baixa frequência ao ensino superior; e restritas oportunidades de acesso à educação 

profissional” (IPEA, 2008, p.106).  

A Educação de Jovens e Adultos tornou-se uma modalidade de direito garantida em lei 

nacional, mas constitui-se numa prática social eivada de contradições e ausência de direito efetivo 

em nossa sociedade. Nem sempre os poderes públicos municipal, estadual e/ou federal garantem a 

matrícula e as condições para a continuidade da escolarização nesta modalidade. As consequências 

dessa negação recaem novamente sobre aqueles que não tiveram acesso ou condições de se manter 

na escola na idade própria, de modo que eles se defrontam com as muitas dificuldades e desafios 

para superar individualmente as condições difíceis de ser um estudante trabalhador.  

Além disso, a EJA tem sido implantada a partir de diferentes projetos. Estes têm produzido 

descontinuidades e fragmentações, “sobretudo no atual processo de alfabetização, onde a relativa 

estabilidade dos indicadores de resultado sugere que as ações do programa não parecem estar 

alcançando a população analfabeta e que a mudança para engajar esse público-alvo permanece 

necessária” (IPEA, 2007, p.101). As estatísticas apontam a permanência do analfabetismo e das 

recorrentes interrupções no processo de escolaridade entre a população maior que 15 anos. Os 

problemas detectados incluem programas focais e efêmeros, descolados da escola básica e cuja 

formação é aligeirada voltada para o trabalho simples.  
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM DUQUE DE CAXIAS: MAPEAMENTO DA 

SITUAÇÃO DA TAXA DE MATRÍCULAS  

Em Duque de Caxias, o Plano Municipal de Educação foi aprovado pela Lei 2.640 de 

01/7/2014, passou por duas adequações ao PNE (2014-2025), a primeira expressa na Lei 2.713 de 

30/6/2015 e, posteriormente, em 2019, mas que não foi ainda sancionada. Dessa forma, analisamos 

os documentos dos PNEs de 2014 e o documento de 2019 (versão não aprovada) para compararmos 

com os dados de matrícula que expressa a garantia de direito à Educação de Jovens e Adultos. 

Observando o Quadro 4, constata-se que decréscimo nas matrículas comparando 2010 e 

2016 (11.634 - 8258 = 3.376) que corresponde -29%. Se estabelecermos como comparação 2010 e 

2015 (11.634 – 7665 = 3.969), tem-se um decréscimo de matrícula de 34,11%. Interessa analisar 

como a EJA aparece nos PNE e de que forma este decréscimo na matrícula aparece ou não. Cabe 

observar que além do decréscimo na rede estadual a partir de 2016 não existem mais matrículas de 

EJA no Ensino Fundamental.   

No PME (2014) consta que: 

Todos podem e devem contribuir para o desenvolvimento da EJA: os 

governantes devem implantar políticas integradas para a EJA; as escolas 

devem elaborar um projeto adequado para seus estudantes e não seguir 

modelos prontos e impostos que não contemplem a realidade; os professores 

devem estar sempre atualizando seus conhecimentos e métodos de ensino. À 

sociedade cabe contribuir na discussão e na cobrança da implantação de 

políticas públicas para EJA (DUQUE DE CAXIAS, 2014, p.91) 

Embora não se disponha de dados estatísticos da população da EJA com e/ou sem matrícula, 

PME, tem como princípio a garantia da EJA como um direito, e assim governo, professores e 

sociedade são chamados a contribuir.  

Nas diretrizes do PME (2014) fica explícito que o poder público municipal deve garantir o 

acesso e a permanência dos estudantes na EJA, bem como, erradicar o analfabetismo e a evasão 

escolar (p.96). Para isso destacamos as seguintes metas:  

a. garantir políticas públicas para EJA a todos os que não tiveram acesso à 

educação regular em idade própria a fim de erradicar o índice de 

analfabetismo entre jovens, adultos e idosos;  

b. expandir e garantir oferta de educação para a população de jovens, adultos e 

idosos, próximo a sua residência, possibilitando o acesso e permanência aos 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 683 

cursos equivalentes ao Ensino Fundamental, inclusive nas áreas rurais, 

respeitando suas peculiaridades;  

d. assegurar recursos financeiros integrais para o atendimento direto da 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos com garantia de um padrão mínimo de 

qualidade, conforme os documentos do MEC. 

Duas outras metas apontam uma preocupação necessária para garantir a EJA como direito 

são elas:  

a. realizar, em 2014, o I Censo Educacional, de periodicidade quinquenal, com 

mapeamento de dados da população analfabeta, Ensino Fundamental e Médio 

incompletos, existentes no município. As respostas desse censo viabilizarão o 

atendimento da demanda e, consequentemente, a elevação da escolaridade da 

população duquecaxiense;  

b. a extinção de turmas que não alcancem o quantitativo mínimo de estudantes 

estará vinculada à realização de um processo prévio de avaliação que conte 

participação da equipe pedagógica da U.E. (o que é isso? Unidade de 

Ensino?), com o intuito de construir estratégias para minimizar os danos 

pedagógicos sofridos pelos estudantes envolvidos. 

O Censo é uma necessidade que poderia explicar o fenômeno da diminuição de matrícula e 

poderia afirmar as necessidades de garantia da educação para esta modalidade. A meta x acima 

possibilitaria discussão com as unidades quanto à extinção de turmas que não alcance o número 

mínimo, pois no município, muitas vezes, existem poucos alunos nos anos iniciais e mais alunos 

nos anos finais. Neste contexto, organiza a partir da SME, a otimização as turmas e ocorre 

fechamento de turmas e sabemos que a EJA acelerada é um problema para o adulto. 

Na adequação do PME (2019) consta como meta 9 “assegurar, até o final da vigência deste 

Plano, o atendimento na EJA, garantindo o acesso, a permanência e a qualidade para todos os 

jovens, adultos e idosos na escola e que toda a verba pública destinada a essa finalidade, seja 

investida apenas em escolas públicas” (DUQUE DE CAXIAS, 2019, p.32). Nesta meta, consta um 

avanço quando aponta o financiamento na EJA apenas para a escola pública. Nas estratégias foram 

acrescidos os seguintes encaminhamentos:  

• Implantar programas de fomento à matrícula na Educação de Jovens, Adultos 

e Idosos de trabalhadores das instituições públicas e privadas localizadas no 

município que não tiveram acesso à educação na idade própria, oferecendo a 
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escolarização no interior dos espaços físicos nos quais exercem suas 

atividades laborais;  

• Garantir a manutenção de turmas que tenham, no mínimo, 5 alunos no 

primeiro segmento e 10 alunos no segundo segmento;  

• Garantir que não sejam extintas turmas que não alcancem o quantitativo 

mínimo de estudantes, se isso implicar na transferência dos educandos 

remanescentes da Unidade Escolar durante o ano letivo, assegurando-se 

turmas com menos de 10 estudantes neste caso específico, não devendo haver 

multisseriação;  

• Realizar ampla chamada pública, no início e ao longo do ano letivo, para 

matrículas na EJA;  

Embora nos planos municipais adequados (2014, 2015, 2019) não apareçam  diagnósticos 

sobre a queda de matrícula no Município de Duque de Caxias, as estratégias acrescentadas em 2019 

demonstram a preocupação em garantir a matrícula como um direito na EJA seja através de: a) 

ampliação do local para oferecer a EJA, b) não extinção e manutenção de turmas pequenas e c) 

amplas chamadas públicas para matricula. Todavia, requer maior problematização porque essas 

estratégias são necessárias já que as matrículas estão diminuindo e, também, a realização do censo, 

mesmo previsto desde 2014, que ainda não se constitui como instrumento de política pública na 

EJA em Duque de Caxias. A queda de matrícula na EJA não foi objeto de problematização no PME 

e encontra-se em contradição com as metas previstas no PME.   

Nas estratégias das metas 8 e 9, destaca-se a oferta de educação para garantir o processo de 

escolarização após a alfabetização inicial e quanto à alfabetização (meta 9) consta ainda:  

9.1 [...] Garantir que a rede pública de ensino até 2016 possua EJA nos turnos 

manhã, tarde e noite. 

9.2 Expandir e garantir de educação para a população de jovens, adultos e 

idosos, próximos a sua residência, atendendo a demanda da comunidade, 

efetivando o acesso e permanência aos cursos, assegurando assim, a conclusão 

do Ensino Fundamental, respeitando suas peculiaridades. 

No entanto, essas estratégias aprovadas não tiveram impactos na taxa de matrícula, pois nos 

anos de 2016, 2017 e 2018 ela continou em decréscimo, conforme dados no Quadro 5. Cabe 

ressaltar o avanço que ocorrerá quando a política pública municipal se associar à realização do 
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censo educacional (estratégia 9.4) com a expansão da matrícula da EJA nos turnos manhã, tarde e 

noite (estratégia 9.1).   

Percebe-se que a queda de matrícula na EJA no Ensino Fundamental em Duque de Caxias. 

Esta dura realidade revela que os avanços no direito à educação nas legislações nem sempre têm 

tido correspondência na sua efetivação. Assim, configura-se, conforme a teoria de Florestan, a EJA 

como resultado de um dilema educacional e enquanto modalidade continua sendo interditada como 

direito à educação dos trabalhadores que não tiveram acesso ou não puderam frequentar a escola na 

idade própria.    

Quanto à relação da política de acesso, por meio da garantia da matrícula na EJA no Ensino 

Fundamental, com os Planos Municipais de Educação ecoam nos âmbitos dos municípios 

selecionados as mesmas contradições que acontecem com Plano Nacional de Educação, isto é, a 

queda nas matrículas na EJA vai de encontro às metas e estratégias aprovadas. Esta situação nos 

remete às considerações de Kuenzer sobre a relação do processo de planejamento e da gestão da 

educação que historicamente tem “sido marcado ao mesmo tempo pela falta de direção, pela 

descontinuidade administrativa e pela desarticulação, tanto no interior dos órgãos quanto nas 

relações entre eles” (1993, p.72).  

Essas primeiras impressões da pesquisa sobre o regime de colaboração para a implantação 

da educação de jovens e adultos trabalhadores suscitam uma agenda de questões de pesquisa cuja 

finalidade é estabelecer um diagnóstico que permita compreender os dilemas efetivos e seus 

desafios para constituir a EJA como direito a todos que não puderam estudar, pois foram 

interditados de alcançar a alfabetização e a ampliação da sua escolarização para que possam 

alcançar o desenvolvimento intelectual a que faz jus nesta sociedade.  

Vale registrar que este cenário de desigualdade e exclusão é constituinte do capitalismo 

dependente que produz um desenvolvimento desigual e combinado e que gera os dilemas 

educacionais para os trabalhadores e seus filhos. Trata-se, portanto, de um desafio histórico para 

superar a dramática realidade de milhões de jovens e adultos sem direito à escolarização garantida 

por políticas públicas efetivas.   
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Resumo 

Este trabalho é desdobramento de uma pesquisa financiada pelo CNPq, cujo eixo de estudo está no 
regime de colaboração estabelecido entre os entes federados, tomando como lócus de estudo a periferia 
urbana. Temos como objetivo problematizar as contradições do cenário de diminuição da matricula na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Baixada Fluminense, em específico no município de Duque de 
Caxias.  Nos procedimentos metodológicos analisamos a temática da EJA considerando os dados de 
matricula do MEC/INEP, os relatórios do IPEA e as deliberações sobre EJA que constam no Plano 
Municipal de Educação. Com fundamentação teórica apontamos que modo de produção capitalista 
retira do trabalhador a capacidade de compreensão e reflexão sobre sua própria atividade produtiva, 
reforçando através de oportunidades desiguais de escolarização as possibilidades de humanização e 
emancipação dos “de baixo”. Neste pôster nos debruçamos sobre a discussão da conquista do direito 
formal à educação escolar por parte de jovens e adultos, circunstanciando-a nos dilemas próprios da 
relação atual entre o trabalho e a educação. O movimento que temos observado para a EJA nos 
municípios da Baixada Fluminense, e também em Duque de Caxias, é que há um substantivo declínio 
quanto ao quantitativo de estudantes vinculados a esta modalidade. Assim, pudemos notar que a 
Educação de Jovens e Adultos se constitui como um dilema educacional, sobretudo se tomarmos por 
base as periferias urbanas de um país de capitalismo dependente, no qual as oportunidades de matrícula 
e permanência nos cursos escolares são bastante controversos para os trabalhadores e nem sempre o 
que apontam os relatórios (IPEA) e o PME têm relação com a política em curso no município de 
Duque de Caxias.  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; EJA; Dilema Educacional; Educação no Capitalismo 
Dependente; Baixada Fluminense. 
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INTRODUÇÃO 

A escola assim como nossa sociedade passou por diversas transformações. Na antiguidade a 

escola era um espaço elitista, onde as famílias enriquecidas retinham o conhecimento para se 

manterem no poder, neste contexto, os processos de aprendizagens educacionais sempre permearam 

os modelos tradicionais que não oportunizavam aos alunos um pensamento crítico e sim a 

reprodução por repetição e o professor retentor do saber. 

Considerando os tempos atuais, de acordo com Saviani (2005) a escola tem o papel de 

possibilitar o acesso das novas gerações ao mundo do saber sistematizado, do saber metódico, 

científico. Ela necessita organizar processos, descobrir formas adequadas a essa finalidade. 

Desta forma, cabe destacar as contribuições de projetos pedagógicos nas escolas que visam 

atender as demandas dos “temas transversais” de modo a contribuir para o processo de formação 

escolar dos jovens com práticas pedagógicas que colaboram para a formação de líderes que 

protagonizam ações colaborativas na sociedade. 

Os temas transversais são indicados em documentos norteadores na área da educação básica, 

tais como a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2013). Sendo assim, o trabalho traz como proposta um olhar sobre o 

protagonismo juvenil através de projetos pedagógicos que incentivam discussões acerca dos temas 

transversais sem deixar de levar em consideração o protagonismo dos jovens estudantes. 

Os projetos pedagógicos desenvolvidos no contexto escolar constituem uma proposta 

educacional que visa a articulação entre a pesquisa e o trabalho coletivo, em prol da aprendizagem e 

da autonomia dos estudantes. A sua utilização como estratégia de ensino ou organização do trabalho 

pedagógico docente, favorece uma perspectiva de construção conjunta do conhecimento, tornando o 

processo de ensino-aprendizagem motivador e estimulador para busca de novos conhecimentos. 

Eles partem da problematização de temas para que os conteúdos sejam trabalhados de forma crítica, 

reflexiva e democrática. A metodologia de Projetos tomou força nos últimos dez anos, como uma 

maneira de despertar o interesse dos estudantes e de promover a interdisciplinaridade (BARBOSA, 

2008). 

Portanto, pretende-se relatar, através de estudo de caso, do projeto Jovens Líderes 

Multiplicadores a experiência deste projeto pedagógico que atua na linha dos temas transversais 

junto aos jovens estudantes de modo a incentivar sua formação humana na perspectiva da 

interdisciplinariedade e do estímulo ao protagonismo juvenil. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 689 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A juventude brasileira passou por uma transformação na interação digital, iniciada na década 

de 90, esta comunicação se deve por meio da revolução digital, que trouxe para nossa sociedade 

diversos avanços tecnológicos. Sendo assim, os jovens começaram a interagir com a tecnologia 

diferentemente das gerações anteriores, modificando rapidamente a forma de se comunicar e 

relacionar. 

Diante da complexidade de muitas informações e pouco conhecimento efetivo os jovens se 

vêem imersos no universo digital. Neste novo cenário, cabe a escola acompanhar as mudanças que 

permeiam a vida dos jovens de modo que é preciso repensar os processos de formação que ainda 

encontram-se reduzidos às demandas do currículo tradicional. 

Para Freire (2000) a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda. Portanto, os projetos pedagógicos que visam o protagonismo juvenil podem dar 

significado e motivações a juventude que se coloca na sociedade com suas particularidades e 

pluralidades. 

Desta forma, o centro da proposta é que, através da participação ativa, construtiva e 

solidária, o jovem possa envolver-se na solução de problemas reais na escola, na comunidade e na 

sociedade. No interior dessa concepção, o educando emerge como fonte de iniciativa (na medida 

em que é dele que parte a ação), de liberdade (uma vez que na raiz de suas ações está uma decisão 

consciente) e de compromisso (FURTADO, 2016). 

No entanto, para que haja o desenvolvimento do protagonismo juvenil considera-se 

fundamental o estímulo a autonomia dos jovens, no sentido de compreender que ao propiciarmos 

uma educação com base nos princípios da autonomia formamos jovens protagonistas. Ou seja, 

ambos os conceitos estão interligados no campo das práticas pedagógicas que visam formar jovens 

críticos e estimulados para fazerem parte de uma modelo de educação transformadora. 

Compreende-se que os projetos despertam a curiosidade dos estudantes por novos 

conhecimentos, pois através da pesquisa e da participação a juventude constrói sua própria 

aprendizagem. 

Segundo Vasconcellos (1999, p. 176), “o projeto é uma forma de ajudar a enfrentar os 

conflitos e estabelecer uma relação de discussão e produção de ideias”.  

Os projetos significam o processo de aprendizagem da juventude que se torna protagonista, 

desenvolvendo múltiplos saberes ao decorrer e cada etapa do ensino. 
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A construção de um projeto resulta de um processo de debate, cuja concepção requer não só 

tempo, mas também, estudo, reflexão e aprendizagem coletiva e cujas condições de execução, 

somente são possíveis, se implementado num ambiente favorável, fornecendo evidências para 

aprendizagem significativa, conforme garante Ausubel (1968, p. 156): 

que ao procurar evidência de compreensão significativa, a melhor maneira de evitar a 

‘simulação da aprendizagem significativa’ é formular questões e problemas de uma 

maneira nova e não familiar, que requeira máxima transformação do conhecimento 

adquirido. 

Neste sentido, requer-se uma formação humana que colabora para formação de jovens 

interventores no mundo e agentes de transformação social sem perder de vista o enfrentamento dos 

novos desafios para o exercício de sua cidadania de forma mais consciente, saindo da zona de 

conforto, induzindo ações mais assertivas para a solução dos problemas cotidianos. 

Os projetos pedagógicos surgem como auxílio às defasagens do processo educacional; 

ressinificando novas possibilidades educacionais. Neste processo, o professor se torna um mediador 

interligando a construção de novos saberes, pois segundo Freire (1996, p. 21):  

[...] Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo 

estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, as suas 

inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de 

ensinar e não a de transferir conhecimento.[...] 

De acordo Mannheim (1973, p. 41), “a juventude não é progressista nem conservadora por 

índole, porém é uma potencialidade pronta para qualquer oportunidade”. Compreender que este 

processo não é somente transitório é contemplá-los em seu inacabamento que permeia toda sua 

existência. 

METODOLOGIA 

A proposta do trabalho visa relatar as experiências do projeto Jovens Líderes 

Multiplicadores, destacando o processo de incentivo ao protagonismo juvenil na Educação Básica. 

Sendo assim, a pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem quali-quantitativa, descritiva e com 

procedimento técnico de estudo de caso do Projeto Jovens Líderes desenvolvido na Escola de 

Educação Básica Eliseu Guilherme com jovens estudantes de 12 a 17 anos de idade, em um total de 

70 participantes. 
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A metodoligia foi dividida 3 clicos de encontros: 

1º Encontro: Identificação das propostas de melhorias,  visita a campo (escola). Escolha das 

propostas em plenárias, contextulizaração sobre infográfico. 

2º Encontro: Apresentação dos infográficos para equipe gestora apreciar e aprovar, 

elaboração dos infográficos em formato digital e manual (Cartazes). 

3º Encontro: Divulgação das propostas de melhorias para todas turmas na abertura escolar, 

aplicação dos projetos e fiscalização. 

4º Encontro : Oficina para desenvolver habilidades sociosemocionais 

As principais temáticas abordades durante projeto foram:: Saindo da Zona de Conforto, 

Educação Financeira,  Infográfico para elaboração dos Projetos de Melhoria,   

Empreendedorismo, Marketing, Trabalho Colaborativo, Inteligência Emocional, Postura 

Ética, Relacionamento Interpessoal etc... 

A pesquisa aplicada é fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas 

concretos, mais imediatos, ou não. Tem, portanto, finalidade prática, ao contrário da pesquisa pura, 

motivada basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador e situadas sobretudo no nível da 

especulação (VERGARA, 1998 apud GOMES; FERNADES, 2003). 

Optou-se pela pesquisa descritiva, com estudo de caso, para que o trabalho possa descrever 

as características do projeto “Jovens Líderes Multiplicadores”, atendando-se sobre  

os aspectos do protagonismo juvenil e o relato de avaliação dos resultados das práticas pedagógicas 

do projeto. 

Para Vergara a pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. 

Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação (VERGARA, 1998 apud GOMES; FERNANDES, 2003). 

RESULTADOS ESPERADOS 

O Projeto Jovens Líderes – Multiplicadores tem, como contrapartida social, desenvolver 

protagonismo juvenil, para que os mesmos possam compreender sua importância no contexto 

social, se transformando em multiplicadores em todos âmbito de atuação, fortalecendo  atitudes 

proativas  como  a auto-gestão e o colaborativismo.  
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Ele visa despertar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, de tal forma  que, quando 

tiverem a oportunidade,  poderão  intervir   assertivamente  nas  mais  variadas  situações sociais, 

sendo  capazes  de sinalizar  as necessidades de cada localidade, reportando-as para os órgãos 

competentes, articulando  análises, propondo  soluções e melhorias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Jovens Líderes – Multiplicador tonou-se audacioso porque mexeu com toda 

estrutura escolar, ultrapassando as barreiras da educação formal e informal, trazendo os estudantes 

para protagonimo, envolvendo-os em metodologias ativas. Nota-se um crescimento significativa de 

cada estudantes durante o projeto, crescimento que eles muitas vezes nem percebem por sua 

imaturidade, porém ao decorrer de 20 encontros os alunos elaboraram 11 proposta de melhoria, 

consolidadas pela equipe gestora, além de parcerias para futuras ações na escola.  
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ANEXOS 

Foto 1. Visita a campo 

 
Fonte: a autora (2019) 

 
Foto 2. Plenária Escolha das Propostas 

 
Fonte: Shirlei Silva (2019). 

 
Foto 3. Planejamento Estratégico 

 
Fonte: Shirlei Silva (2019). 
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Foto 4. Competências socioemocionais 

 
Fonte: Shirlei Silva (2019). 

 
Foto 5. Aprovação das propostas pela equipe gestora 

 
Fonte: Shirlei Silva (2019) 

 
Foto 6. Aplicação das propostas. 

 
Fonte: Shirlei Silva (2019). 
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo descrever as experiências do projeto Jovens Líderes Multiplicadores 
onde se destaca o protagonismo juvenil no sentido de incentivar lideranças jovens que possam atuar 
como agentes de transformação e multiplicadores nas comunidades em que estão inseridos. A pesquisa 
é de natureza aplicada, de abordagem quali-quantitativa, de procedimentos técnicos descritivas por 
meio de estudo de caso sobre o projeto “Jovens Líderes Multiplicadores”. O estudo assume a 
importância de colaborar para a descrição de atividades que visam a formação de jovens conscientes e 
críticos de seu papel na sociedade, bem como, o fortalecimento de atitudes proativas a partir da 
autonomia e dos princípios de colaboração coletiva. O universo da pesquisa ocorre na Escola de 
Educação Básica Eliseu Guilherme, Ibirama, SC, realizada junto aos professores e estudantes do 
Ensino Fundamental do oitavo e sétimo ano, de faixa etária de 11 a 16 anos. As discussões teóricas 
voltam-se sobre o protagonismo juvenil, autonomia juvenil e projetos pedagógicos a luz de princípios 
teóricos da educação na perspectiva crítica e emancipadora. 

Palavras-chave: Autonomia; Projetos pedagógicos; Protagonismo juvenil. 
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INTRODUÇÃO 

A discussão desenvolvida ao longo desse texto parte da Reforma do Ensino Médio, 

juridicamente conhecida como lei 13.415, publicada no Diário Oficial da União em 16 de fevereiro 

de 2017, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996. Muitas escolas em todo 

o país vêm passando por adaptações a fim de se integrar a esse novo modelo formativo para o 

ensino médio. A própria proposta de escola de tempo integral é expressão de um contexto 

intelectual e social que percebe essa opção como uma das alternativas para o aumento da qualidade 

da educação brasileira. No Rio Grande do Norte foi proposto uma adoção gradativa, e inicialmente 

voluntariada, das escolas que desejassem fazer a transição para o ensino médio de tempo integral¹.  

Dentro desse contexto, o interesse no tema aqui exposto advém do trabalho em sala de aula 

com jovens de periferia no componente curricular Projeto de Vida ao longo do ano de 2019. Tendo 

experienciado as transformações advindas da reforma desde sua promulgação enquanto professora 

de escola pública estadual, o objetivo do presente artigo está em discutir as implicações do 

componente curricular Projeto de Vida em uma escola pública do Rio Grande do Norte a partir da 

reflexão dos próprios estudantes sobre seu passado, presente e futuro, considerando-se a formação 

integral pretendida através de um novo currículo e itinerários formativos. De modo que se discuta 

também as questões sociais e emocionais que envolvem os estudantes e que sentem o impacto 

positivo ou negativo da reforma. 

O ENSINO MÉDIO NO BRASIL: CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS E SOCIAIS 

A Reforma do Ensino Médio participa de um conjunto de medidas dentro do campo da 

educação brasileira que visam o desenvolvimento e aprofundamento qualitativo da educação básica. 

Tais medidas datam desde o período da redemocratização, momento em que a Constituição Federal 

de 1988 já garantia, entre os artigos 205 e 214, uma educação básica obrigatória e gratuita destinada 

a todo e qualquer cidadão brasileiro, dos seus quatro a dezessete anos de idade². Somam-se a isso a 

origem da legislação educacional de 1996, os financiamentos para manutenção da rede básica e para 

a valorização profissional docente, bem como, ao fim dos anos 1990, a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, consolidação do Exame Nacional do Ensino Médio e as discussões em 

torno do Plano Nacional de Educação, idealizado já na LDB de 1996. Todo esse quadro teve reflexo 

na forma como se passou a orientar a formação na educação básica.  
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Ramos e Heinsfeld (2017) em discussão focada na reforma do ensino médio, inferiram que 

ocorre um estímulo à visão utilitarista do conhecimento quando se analisa a proposta curricular dos 

itinerários formativos presente na reforma do ensino médio. Ou seja, ora o foco está na formação 

para o mercado de trabalho, ora para a formação exclusivamente intelectual. Tal prática leva a 

negligenciar uma formação integral, como também se distancia das finalidades do ensino médio 

previamente estabelecidas na LDB nº 9.394/1996. Considerando-se o histórico do ensino médio 

brasileiro, voltado aos interesses e preservação de um grupo dominante que alcança a educação 

superior, tem-se o risco de manter tais privilégios diante de uma proposta curricular de visão 

utilitarista. 

Compreende-se que os jovens brasileiros que vivem um contexto de ampla modernização de 

serviços, acesso a tecnologias diversas e a construção de expectativas em relação ao futuro mais 

ambiciosas do que a dos seus pais passarão por um processo formativo ainda mais complexo, no 

qual a escola, instituição que agrega muitos papeis dentro da sociedade, sente-se desafiada a 

acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas, mas tendo de manter, concomitantemente, o seu 

princípio de educar e formar cidadãos (SOUZA; VAZQUEZ, 2015). 

Entre as modificações estabelecidas pela reforma, temos a ampliação da carga horária para 

mil e quatrocentas horas, de forma progressiva – o que reflete o interesse em expandir a oferta de 

escolas em tempo integral; a inclusão de projetos e pesquisas envolvendo temas transversais, a 

critério dos sistemas de ensino; e áreas do conhecimento cujos direitos e objetivos de aprendizados 

serão definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no qual serão complementados 

com a parte diversificada dos currículos. 

Em relação à reforma do ensino médio, um acréscimo em especial será explorado com mais 

ênfase: o §7 do artigo 35-A. Nele temos o seguinte delineamento para o Ensino Médio: 

os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de 

maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e 

para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e sócio emocionais (grifo nosso) 

(BRASIL, 2017). 

De modo que a escola é pensada nesse documento como espaço formativo para o mundo do 

trabalho e para o desenvolvimento humano, sócio emocional e cultural dos estudantes. Logo, tem-se 

um desafio inicial de fazer com que as escolas que ainda seguem um modelo “tradicional” de 

ensino, tornem-se mais dinâmicas, atualizadas em suas propostas curriculares e promovam um 

desenvolvimento individual e coletivo. Isso acaba abrangendo outras áreas para além da Pedagogia 
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e licenciaturas específicas comumente exercidas nessas instituições, colocando-se ao profissional da 

educação, sobretudo os professores, a necessidade de buscar outros conhecimentos, paralelos ou 

não, à sua formação inicial. 

Tendo como base a experiência no componente curricular Projeto de Vida, percebe-se o 

cuidado de se observar a sua finalidade para com os estudantes, bem como os desafios formativos 

ligados ao responsável pelo componente, visto ser uma área muito abrangente, com múltiplas 

opções metodológicas e teóricas ainda não trabalhadas na formação inicial de professores nas 

universidades. Diante disso, questiona-se até que ponto o trabalho educativo se concretiza de forma 

qualitativa e coerente com as expectativas dos jovens presentes na escola, afasta-se de uma visão 

utilitarista do conhecimento e propõe uma educação integral que oportunize jovens de grupos 

historicamente negligenciados a uma nova perspectiva de futuro. 

A IDEALIZAÇÃO DO SUCESSO ESTUDANTIL E PROFISSIONAL: O PROJETO DE VIDA 

COMO BASE 

Com a LDB nº9.394/1996 definindo o caráter formativo do ensino médio, tem-se um 

contexto escolar mais abrangente e objetivo quanto à sua finalidade, visto que muitas pessoas, seja 

por escolha ou outras motivações, acabam não seguindo os estudos na educação superior ou 

profissional. Todavia, é importante perceber o impacto do ensino médio na vida de estudantes que 

desejam o acesso à educação superior e que se percebem com dificuldades para concretizar tal 

objetivo. Nisso, o caráter formativo acaba entrando em desequilíbrio com as questões que envolvem 

a preparação para o mercado de trabalho e vestibulares. 

Compreende-se que o conhecimento é um bem essencial ao desenvolvimento humano, e 

sendo este múltiplo e que abrange muitas áreas, a escola acaba por lidar somente em partes com a 

extensão deste. De modo que o conhecimento adquirido e trabalhado ao longo da vida acaba por 

servir a diferentes finalidades. Ao longo do ensino médio os jovens acabam por desenvolver a 

compreensão de que o conhecimento desenvolvido em sala de aula possui quase que 

exclusivamente a finalidade de os levarem a educação superior ou a um trabalho que lhe forneça 

uma vida digna. Nisso, questiona-se o valor do conhecimento dentro do seu aspecto formativo nos 

campos emocional e psicológico, por exemplo. 

Assim, a disciplina Projeto de Vida acaba surgindo como um ponto de reflexão sobre essas 

questões que envolvem o futuro dos jovens presentes nas escolas, a forma como o conhecimento de 

que dispõe é utilizado e aproveitado, mas também orientando-os a escolhas importantes, desde uma 
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carreira a ser seguida, até a pensar os impactos de suas experiências e vivências cotidianos no 

campo físico, social e emocional. Logo, em posse de escrita de jovens estudantes no terceiro do 

ensino médio é possível verificar e analisar algumas questões expostas.  

Uma das questões mais citadas e reflexo da preocupação desses jovens, consiste em estar 

empregados, sobretudo, de posse de um diploma universitário. Isso é reflexo de um contexto que 

considera a formação propedêutica e utilitária como a base do percurso escolar. De modo que as 

implicações disto reflete em jovens muito frustrados quando não atingem às expectativas para esse 

fim, considerando de pouco sucesso caminhos que não sejam o universitário, por exemplo. Sobre a 

função social da escola no que concerne à formação humana, e criticando a ênfase na formação 

propedêutica, Zabala (2010, p. 27) problematiza: 

[...] a função fundamental que a sociedade atribuiu à educação tem sido a de 

selecionar os melhores em relação à sua capacidade para seguir  

uma carreira universitária ou para obter qualquer outro título de prestígio reconhecido. 

[...] subvalorando, deste modo, o valor formativo dos processos que os meninos e as 

meninas seguem ao longo da escolarização (grifos do autor). 

Em atividade realizada no componente curricular Projeto de Vida, em duas turmas do 

terceiro ano do ensino médio no ano de 2019, aplicou-se um questionário simples, que consistiu em 

cinco perguntas/reflexões: 1. Em sua opinião, por que é importante ter um Projeto de Vida? 2. Você 

já realizou algo ou conhece alguém que alcançou um grande feito através de um projeto traçado? 

3. MEU PASSADO – Destacar lembranças positivas e/ou negativas; 4. MEU PRESENTE – Escreva 

a situação na qual você se encontra; 5. MEU FUTURO – Escreva aonde você quer chegar. 

Sobre estes questionários, algumas reflexões gerais emergiram a fim de auxiliar um trabalho 

de análise a ser desenvolvido posteriormente a partir de atividades como essa, cuja função está em 

possibilitar conhecer melhor o perfil dos novos jovens que cursam o ensino médio. A 

fundamentação teórica dessas reflexões está também na psicologia sócio-histórica, uma área que 

trabalha com categorias do materialismo histórico-dialético, como historicidade e mediação, como 

também com categorias teórico-metodológicas como a subjetividade.  

De modo que se compreende o homem que se desenvolve enquanto sujeito histórico em um 

espaço de contradições: o indivíduo produz e se desenvolve, mas não de forma isolada, mas dentro 

de um processo coletivo, seja ele familiar, escolar, religioso... Logo, “recuperar a história de um 

dado objeto nos possibilita a apropriação dos conhecimentos produzidos até então, para que, 

posteriormente, possamos produzir novos conhecimentos, objetivação” (MARTINS, 2015, p. 48). 
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Foi um fator comum citarem a presença da família como parte de suas memórias. Isso nos 

revela que apesar de haver uma ausência das famílias dentro das escolas públicas, é esta mesma 

família que é a referência para a vida cotidiana desses alunos, constituindo-os e influenciando em 

sua forma de agir e pensar sobre seus sonhos. Para alguns a falta de socialização na infância ou 

frustração familiar é apontada como fator limitante para sua integração social, prejudicando planejar 

suas projeções, mas para outros não foi motivado para deixar de sonhar com um curso superior e 

ajudar a família.  

Heller (1992) já evidenciava o caráter genérico do homem, todavia, este não é integrado 

dentro de comunidades. De modo que os jovens, apesar de terem sua individualidade, estão 

inscritos numa totalidade. Esta, reflete um sistema político e social que pode adicionar 

oportunidades ou retirá-las, o que impacta diretamente na forma como esses jovens compreendem a 

realidade. Lembrando que o sujeito está fadado a sofrer as limitações de um sistema capitalista, 

cujos interesses acabam fortalecendo o Estado (GONÇALVES, 2001). A subjetividade construída 

por esses jovens acaba sendo realizada dentro de um processo histórico, delimitando as experiências 

de determinado sujeito. 

Ainda, o interesse em conhecer os alunos dentro do estudo do Projeto de Vida acaba 

auxiliando no trabalho didático e na relação de mediação educativa em sala de aula. Segundo 

Severino (2011), a existência do homem é efetivada pelas mediações. Na educação, enquanto 

prática simbólica, o ensino é um elemento mediador, substanciado por uma prática real. Assim, 

fatores psicológicos, familiares, de perda e de julgamento dimensionam a forma como os alunos 

refletem sua própria história e como fazem disso algo que impulsiona ou limita suas expectativas 

em relação à educação e suas projeções futuras.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As transformações vivenciadas a serem postas em prática nos próximos anos no campo 

educacional do Brasil colocam desafios e possibilidades para os agentes que fazem/farão parte 

desse processo. Pensar uma educação de qualidade vai além das questões curriculares e técnicas 

previstas nas políticas públicas educacionais: precisa-se debater e refletir sobre qual educação 

queremos e de que forma ela irá lidar com o conhecimento. Isso porque o público a ser alcançado 

nas escolas públicas, em sua grande maioria jovens de baixa renda, inseridos em grupos sociais 

vulneráveis, terão de enfrentar exigências e construir habilidades e competências que pouco são 

exploradas e desenvolvidas como prioridade na sua vivência cotidiana. 
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Logo, a escola acaba assumindo um papel delicado e complexo de formar integralmente o 

estudante, a fim de prepará-lo tanto para os interesses externos ao fator essencialmente educativo, 

como para atuarem em uma sociedade historicamente desigual, e cada vez mais competitiva e 

tecnológica. Pensar a vida após a escola, bem como acompanhar a juventude nesse processo, não é 

tarefa fácil. Todavia, poderá ser positivo a inserção do Projeto de Vida, desde que se configure 

enquanto espaço que acolhe, forme e sobretudo, compartilhe, possibilidades de uma vida mais 

consciente em seus aspectos sociais, familiares, econômicos, culturais, entre outros. O jovem 

brasileiro precisa estar integrado na sociedade não como vítima ou opção em subempregos; é 

projetar o jovem a partir de seus próprios sonhos e objetivos, capaz de superar os desafios sociais e 

econômicos existentes. 
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Resumo 

O presente trabalho se insere no contexto da lei 13.145/2017, também conhecida como reforma do 
ensino médio. Desde então, as escolas que ofertam o ensino médio vêm passando por uma série de 
transformações, sobretudo no âmbito do currículo, que a curto e a longo prazo deverá refletir a 
reforma então citada. Associado a isto está o interesse em consolidar a educação integral nestas escolas. 
Essa reforma em conjunto com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), promoveram a inserção 
de novos componentes curriculares, visando a integralização e aprofundamento do caráter formativo 
dos estudantes. Com base nesse contexto, o foco recai no Projeto de Vida idealizado como novo 
componente curricular, de modo que o objetivo está em discutir as implicações do componente 
curricular Projeto de Vida em uma escola pública do Rio Grande do Norte a partir da reflexão dos 
próprios estudantes sobre seu passado, presente e futuro, considerando-se a formação integral 
pretendida através de um novo currículo e itinerários formativos. Contrariamente à uma visão 
utilitarista do conhecimento (RAMOS; HEINSFIELD, 2017), compreende-se o Projeto de Vida como 
espaço de estímulo e acompanhamento das projeções, angústias e conquistas, pessoais e coletivas, dos 
estudantes ao longo do ensino médio. De forma que o ensino médio caminhe em direção à formação 
integral para além dos aspectos propedêuticos e econômicos. Assim, a partir da reflexão do passado 
exposto por adolescentes, verifica-se uma esperança de melhores condições de vida e atuação em 
sociedade, advindo da escolarização adquirida. Isso consolida a importância da escola como espaço de 
oportunidades e diminuição das desigualdades sociais, desde que se dê atenção às expectativas juvenis e 
se promova uma educação mais humana, capaz de superar os desafios sociais e econômicos existentes. 

Palavras-chave: Juventude; Projeto de Vida; Reforma do Ensino Médio. 
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Resumo 

Este Painel, organizado a partir de artigos elaborados por pesquisadoras de dois estados brasileiros, que 
atuam na universidade e nas escolas da educação básica, visa reunir diferentes estudos que discutem a 
temática trabalho/educação e a forma que assume esta relação na composição das políticas 
educacionais para trabalhadores jovens e adultos no âmbito das escolas da Bahia e do Rio Grande do 
Sul. O Painel se inicia com uma análise teórica sobre a relação trabalho e educação, sob a égide do 
capital, e as relações das políticas educacionais com o trabalho do professor da escola pública em geral. 
Assim, o primeiro texto aborda, brevemente, ações de políticas públicas que resultam do alinhamento 
entre governos federal e estaduais e a forma como se revelam na escola. O segundo texto trata das 
reformas educacionais implementadas no Rio Grande do Sul, em nome da redução da ação do Estado 
nas políticas educacionais, o que impacta na precarização da escola pública estadual e no trabalho 
pedagógico do professor. O terceiro texto busca apreender, a partir das implicações com a relação 
interfederativa, como se deu a articulação da política para a educação profissional implementada no 
Estado da Bahia, a partir de 2007, com os programas e ações educacionais do governo federal e os 
desdobramentos na política do governo local para esta modalidade de ensino, tendo em consideração a 
orientação dessa política para a dimensão econômica do trabalho, emprego e a renda, em um país 
economicamente marcado pelos enormes desafios enfrentados pelos trabalhadores. Reunidos, os três 
artigos buscam aprofundar diálogos e perspectivas sobre políticas para a formação de trabalhadores 
jovens e adultos no Brasil. 

Palavras-chave: Trabalho/Educação; Política educacional; Reforma educacional; Trabalho 
pedagógico; Educação Profissional. 

TRABALHO/EDUCAÇÃO, POLÍTICA EDUCACIONAL E TRABALHO DO PROFESSSOR NA 

ESCOLA PÚBLICA: CAMINHOS E CAMINHANTES 

Célia Tanajura Machado – UNEB 

INTRODUÇÃO 

Educação e Trabalho formam, juntos, um par ontologicamente indissociável. Desde suas 

origens, homens e mulheres se hominizam e se humanizam nesta relação, seja da perspectiva das 

transmissões dos saberes de geração a geração, seja da perspectiva da formação interessada para a 

produção e reprodução da vida. Assim, formam um binômio que frequenta a vida e a história 

humana.  

De todas as formas com que a educação se organiza, na sociedade capitalista, a formação do 

trabalhador é seu leimotiv, sua preocupação dominante e constante, e nela se enfeixam as 

contradições e complexidades que remetem às transformações nos processos de produção ensejadas 

pelo capital. Ao refletir sobre o campo, no mundo contemporâneo, pesquisadores buscam 

compreender as diferentes dimensões que envolvem esta relação e, por meio de diferentes opções 

teórico-metodológicas, aprofundam debates que, longe de serem esgotados, apontam para novas e 

importantes temáticas.  
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Neste trabalho, um ensaio teórico se dispõe a revisitar esta relação à luz das políticas 

educacionais e das implicações que impõem ao trabalho pedagógico dos professores das escolas 

públicas no Brasil, a partir das reformas educacionais dos dias atuais. 

A ONTOLOGIA DA RELAÇÃO TRABALHO/EDUCAÇÃO 

No processo de produção da sua existência, os seres humanos se relacionam com a natureza 

dada a necessidade, imprescindível e corrente, de preservação da vida e perpetuação da espécie. 

Pelo trabalho, promovem o alcance aos meios de subsistência e desenvolvem capacidades as mais 

diversas, conforme os desafios do meio natural no qual se inserem. Nesse sentido, ao meio encontra 

sempre formas de se adaptar, por mais adversas e desafiadoras que sejam as condições em que 

vivem. O frio, o calor, os fenômenos naturais e os riscos e perigos que enfrentam na convivência 

com as mais diferentes espécies vivas do planeta (plantas ou animais) são obstáculos com os quais a 

espécie humana convive e os quais domina ao longo da história. O trabalho, assim, configura-se 

com uma ação especificamente humana, como também o é a educação. Trabalho-educação, 

ontologicamente, se articulam como aspectos inerentes ao ser humano. Os homens trabalham e se 

educam, educam e trabalham e, com o trabalho, para garantir a reprodução das suas existências, 

produzem as bases imprescindíveis à conquista da sua liberdade (autonomia). Muitas vezes, 

entretanto, a produção da existência humana se dá quando os homens se permitem explorados, com 

o fim último de satisfazer as suas necessidades (heteronomia). 

Na promoção da sua humanidade e produção da sua existência o homem provocou 

modificações na natureza humana, em sua corporeidade e em sua essência, levando a natureza (a 

matéria natural) a também sofrer modificações.  

No desenvolvimento da produção e da formação de excedentes, processou-se a apropriação 

da terra e o homem tornou-se proprietário, formando novas sociedades, assentadas na divisão dos 

meios de produção e no antagonismo entre proprietários e não proprietários. Intrínseco a esse 

processo de separação, o conhecimento, produção e apropriação coletiva, tornou-se domínio 

exclusivo de poucos, a partir da organização de diferentes grupos humanos, com acesso a bens e 

saberes diferentes. Gradativamente, com o desenvolvimento das forças produtivas, intensificaram-

se as formas de expropriação do conhecimento, tornando-o fragmentado e parcializado, sem 

controle e domínio do sujeito-produtor. Um homem para dominar os saberes necessários para 

produzir a sua existência, agora com exigências mais complexas, necessitou dos conhecimentos 

acumulados por outros homens e de outros e outros para os transmiti-los, o que se denominou 
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educação. A ruptura da educação, como processo de constituição humana, se desenvolveu mediante 

a inserção compulsória dos sujeitos à escola sob a tutela do Estado, a qual cumpre determinações de 

acordo com as demandas do processo de desenvolvimento das forças produtivas. Sob a égide do 

modo de produção capitalista e das transformações, metamorfoses ou da nova morfologia do 

trabalho (ANTUNES, 1995; 2014), em uma sociedade de classes, a educação dos trabalhadores, 

hoje, nas sociedades capitalistas, reflete os imperativos para agregar cada vez mais valor ao capital, 

respondendo às necessidades dos processos de produção capitalista. O trabalho dos homens, que 

busca a produção de tudo quanto necessário para a vida humana e que, teoricamente, ao se 

desenvolver, deveria permitir a liberdade (na medida em que dependesse menos da energia humana 

e da exploração dos recursos naturais), nas sociedades submetidas à exploração e a interesses 

capitalistas, submete os trabalhadores, cada vez mais à precarização, à superexploração e ao 

adoecimento. 

TRABALHO, POLÍTICAS EDUCACIONAIS E TRABALHO PEDAGÓGICO 

A categoria trabalho é central na vida humana e nos processos educativos, formais e não 

formais por que passam os homens e mulheres ao longo das suas existências. Seja na escola básica, 

em cursos técnicos, tecnológicos ou no ensino superior, em diferentes contextos, etapas e 

modalidades, a educação se encontra vinculada ao trabalho, ainda que, na aparência, este objetivo 

não esteja explícito. Desde às primeiras escolas, a necessidade de conformar corpos e mentes para o 

trabalho revelava o papel da educação na sociedade moderna. Em pleno século XXI, ainda que com 

arquiteturas e desenhos diferentes, os projetos, currículos e ações educacionais têm, no trabalho e 

nos processos de trabalho necessários à produção e reprodução do capital, seu vínculo mais fiel. 

A educação institucionalizada desvinculou-se dos fundamentos basilares da existência 

humana, elaborados a partir da intrínseca relação com o trabalho, e incorporou conhecimentos 

elaborados e sistematizados, baseados na ciência, conforme se caracterizou o conhecimento a partir 

da Modernidade (século XV). Com o processo de desenvolvimento das técnicas produtivas, 

modificaram-se as exigências no domínio de novas aprendizagens, de caráter operacional, 

transmitidos de forma homogênea e padronizadas, conforme o modelo fabril, desenvolvido a partir 

da Revolução Industrial (século XVIII). As transformações provocadas pela Revolução Industrial, 

os modos de vida dos homens, em que foram deslocados “[...] dos antigos para os novos 

assentamentos e transformando, junto com os processos de trabalho, também suas ideias e sua 

moral e, com elas, as formas de instrução” (MANACORDA, 2010, p. 303).  
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No âmbito da escola capitalista, a articulação das políticas educacionais se materializa pelo 

trabalho dos professores, concebido como trabalho pedagógico. Nesse sentido, explicita-se que esta 

análise dialética, produzida a partir de revisão bibliográfica, enfatiza o processo de ruptura do 

trabalho no âmbito da sociedade capitalista e enfoca a escola como instituição a serviço do capital, 

por meio do trabalho pedagógico.  

No Brasil e em tantos outros países sul-americanos (Venezuela, Chile, Peru, Bolívia...), em 

momentos em que o capital mostra as suas entranhas, “as veias abertas”, como contou, na década de 

70, o escritor uruguaio, Eduardo Galeano, a relação entre educação e trabalho tomam forma de luta. 

Em tempos de retrocessos nos direitos trabalhistas e desregulamentação das leis do trabalho, a 

educação ganha lugar de destaque para formar um “novo trabalhador”, que se conforme a esse 

“novo trabalho” que se lhe apresenta. Para entender, interpretar, resistir e enfrentar esta conjuntura 

de ataques e retrocessos, as análises das políticas públicas para educação, nas interfaces da 

educação básica e do ensino superior, da formação e da qualificação profissional de jovens e 

adultos em contexto escolar são fundamentais e imprescindíveis.  

O congelamento dos gastos com a educação pública, a Reforma do Ensino Médio (Lei 

13.415/2018), a implantação de uma nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC) na escola 

básica, os ataques às Instituições Federais de Ensino e a submissão dos destinos da educação 

pública a valores e princípios do capital comprovam alinhamento entre governo e capital. Nisso, 

não há como não lembrar Marx e Engels, quando, no Manifesto, publicado em 1848, pouco antes da 

Revolução de fevereiro (a Revolução Francesa – 1789), assim inscreveram: “O Poder do Estado 

moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa, como um 

todo” (MARX; ENGELS, 2008, p.12). 

O alinhamento do Estado brasileiro ao capital, no âmbito da educação, se dá por meio de 

transferência de recursos públicos à iniciativa privada, para instrumentalizar a escola pública. Este 

não é um fenômeno recente, mas se adequa, intensamente, à emergência do neoliberalismo a partir 

da década de 1970.  

Este fenômeno tem se tornado lugar comum nas secretarias de educação de estados e 

municípios, por todo Brasil, atualmente. Nelas, inúmeras ações (contratação de entes privados, 

consultorias de fundações e organizações sociais para gerir e produzir processos pedagógicos 

curriculares e de formação de professores da escola pública, dentre outras) são fomentadas e 

coordenadas por fundações privadas, com apoio do Ministério da Educação, da União dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e do Conselho de Secretários Estaduais de Educação 
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(Consed). Resultados de trabalhos produzidos pelo Grupo de Pesquisa em Política Educacionais, da 

Faculdade de Educação da Unicamp, no âmbito da pesquisa “Análise do mapeamento das 

estratégias de privatização da educação básica no Brasil: atores, programas e consequências para a 

educação”, demonstram diferentes atores privados presentes nas ações das secretarias estaduais e 

municipais no país (ADRIÃO, 2019). 

As chamadas “consultorias” e/ou “assessorias”, ou ainda, a prestação de serviços de atores 

privados junto às secretarias de educação pelo Brasil, nos últimos anos, em processos de formação 

de professores de classes de alfabetização (antes realizadas pelas universidades públicas), na 

elaboração das matrizes curriculares para a implantação da Base Nacional Comum Curricular da 

Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Médio, na implantação da Reforma do Ensino Médio, 

dentre outros, revela o quanto a ação das instituições privadas é comprometedora dos rumos da 

escola pública do País.  

No Conselho Nacional de Educação, os conselheiros do setor privado dão o tom e definem 

os rumos da educação no Brasil, tal qual recentemente o fez, com a aprovação de princípios e 

diretrizes para a formação dos professores da Educação Básica, completamente alheios às demandas 

dos educadores e das entidades que os representam.  

Na educação profissional, entre 2012 a 2016, os Acordos de Gratuidade com o Sistema S 

carrearam às escolas patronais da indústria, do comércio, do agronegócio e do transporte, bilhões de 

reais dos cofres públicos, que corresponderam à quase totalidade dos recursos desembolsados pelo 

governo federal para o Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec). Estes recursos foram prioritariamente destinados a cursos de Qualificação 

Profissional, de curta duração, de caráter tecnicista e imediatista. A partir de 2016, o programa foi 

descontinuado e praticamente encerrado, dando lugar a transferências de recursos às fundações 

privadas, via secretarias estaduais de educação, a fim de orientar a implementação do quinto 

itinerário formativo da Reforma do Ensino Médio, por meio do MedioTec.  

Em dezembro de 2017, o Brasil firmou novo acordo de empréstimo junto ao Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird/Banco Mundial), no valor de U$ 250 

milhões para o financiamento da reforma do ensino médio (WORLD BANK, 2020). Em 

decorrência de tais compromissos, no ano de 2019, e, agora, com viés ainda mais ousado, o governo 

federal lançou o Programa Novos Caminhos, que visa, dentre outros objetivos: “Potencializar a 

educação profissional e tecnológica com incremento de 80% nas matrículas — subindo de 1,9 

milhão para 3,4 milhões — até 2023” (PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, MEC, 2019). 
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Vinculado aos processos produtivos do capital, a implementação do Programa deve levar à 

“atualização do catálogo de cursos da educação profissional e tecnológica para facilitar a inclusão 

de novos cursos e adequação às novas tendências e demandas do mercado” (PROGRAMA NOVOS 

CAMINHOS, MEC, 2019). Além desses, o Programa também objetiva atuar na formação dos 

professores e gestores da educação profissional e tecnológica: “A meta é preparar 40 mil docentes 

da rede pública até 2022, com aulas sobre atualização tecnológica (indústria 4.0), técnicas 

pedagógicas voltadas para a educação profissional, empreendedorismo e orientação profissional e 

vocacional” (PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, MEC, 2019). 

No ensino superior, o Ministério da Educação afronta a Constituição Federal com o 

Programa Institutos e Universidades Empreendedoras e Inovadoras (Future-se), que, com a 

roupagem de “fortalecimento da autonomia administrativa e financeira das Instituições Federais de 

Ensino Superior – IFES”, entrega o patrimônio público dessas instituições a organizações sociais, 

instituições privadas que passariam a gerir as IFES. Dentre tantas distorções, o Projeto de Lei que 

institui o Future-se altera 17 leis federais, dentre elas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, afronta a autonomia universitária garantida pela Constituição Federal de 1988 e submete 

o fazer acadêmico da universidade às demandas de investidores privados que passariam a gerir 

financeira e, por extensão, academicamente o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. 

Dominadas pelas demandas do capital, as universidades federais passariam a captar recursos para as 

áreas de interesses empresariais, impactando, diretamente, no enfraquecimento das áreas de 

educação, letras e humanidades. 

Se, na emergência da escola pública estatal, no contexto da estreita relação existente entre o 

Estado e o Capital, o Estado atuava com a máquina pública e com o concurso de servidores 

públicos para gerir os processos e políticas educativas, mais recentemente, os atores privados 

passam, eles mesmos a “fazerem o serviço”, com os recursos públicos do Estado, dentro da 

máquina do próprio Estado. A isso, os pesquisadores têm indicado como formas e estratégias de 

privatização da educação no Brasil, que ocorre não pela privatização das matrículas, mas pela 

privatização da gestão das escolas, dos currículos e da formação dos professores etc. 

AS REFORMAS EDUCACIONAIS E O TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

As reformas implantadas na Educação Básica, de modo geral, não provocam mudanças na 

dinâmica de organização e funcionamento da escola, a qual se mantém com o arquétipo da fábrica. 

Nelas, os professores assumem atribuições limitadas, como executores das políticas públicas 
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educacionais, e, por vezes, são responsabilizados pelos fracassos nos resultados almejados pelos 

técnicos e especialistas, mentores das reformas. Antunes e Pinto (2017) abordam as finalidades das 

reformas na educação como uma demanda empresarial, a partir de critérios regulados pelo mercado 

de trabalho e definem a educação do século XXI como uma “educação” instrumental, “[...] 

desenhada pelos capitais em sua fase mais destrutiva” (p. 104). De acordo com os autores,  

[...] as chamadas “reformas da educação” trazem embutidas em sua concepção: uma 

escola (e uma “educação”) flexibilizada para atender às exigências e aos imperativos 

empresariais; uma formação volátil, superficial e adestrada para suprir as necessidades 

do mercado de trabalho “polivalente”, “multifuncional” e flexível. (ANTUNES; 

PINTO, 2017, p. 104). 

Para atender à lógica determinada pelo capital, faz-se necessária a articulação do trabalho 

pedagógico dos professores com os novos marcos estabelecidos pelas intenções que o capital 

projeta sobre a escola pública. Com isso, intensificam-se os processos regulatórios no 

desenvolvimento de conteúdos e métodos centrados na reprodução. As atribuições da escola, em 

sua totalidade, e a correlação com o trabalho pedagógico dos professores se definem de acordo com 

as determinações do capital, cuja centralidade visa tão-somente à formação de força de trabalho 

para a sua reprodução cada vez mais ampliada.  

A escola compreendida como o espaço institucional da formação no sistema do 

capital, cumpre determinações da prática social na qual a organização do trabalho 

pedagógico procura dar conta dessa tarefa. [...] Na escola capitalista, colabora na 

formatação do alcance de objetivos relativos à inserção da força de trabalho no 

“mercado de trabalho” restringindo-se. (FRIZZO; RIBAS; FERREIRA, 2013, p. 556-

557)  

À configuração do trabalho pedagógico dos professores na formação da força de trabalho 

processa-se, principalmente, mediante alterações nos textos das políticas públicas educacionais, via 

reformas. Em diferentes períodos, governos realizaram reformas educacionais, cujas finalidades 

centravam-se em perspectivas distintas, ora como requisito para atenuar as desigualdades sociais, 

ora na promessa de empregabilidade. As reformas educacionais aprovadas pelo Congresso Nacional 

no Brasil, nos últimos anos, em especial, a Reforma do Ensino Médio aprovada pela Lei Federal nº 

13.415/2017, se mantêm alicerçadas na perspectiva de responder às demandas apresentadas pelos 

interesse do capital, mas se revestem do ideal de uma escola responsável pelas mudanças na 

sociedade. Assim, atribuem à escola razões que a definem para além do que lhe compete e 

negligenciam o que poderia potencializar sua função, de tornar-se “[...] um espaço onde se pratique 
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uma pedagogia emancipatória, capaz de permitir que os sujeitos se tornem, efetivamente, críticos, 

capazes de apontar alternativas para suas demandas” (FERREIRA, 2017, p. 92).  

Na escola pretendida pela sanha de empresários rentistas, governos liberais e consolidada 

por meio das reformas educacionais, a formação dos trabalhadores se atrela e se submete, cada vez 

mais, às determinações do capital, tornando-se uma educação utilitarista, desumanizante e 

imediatista. Com tais atributos, esse modelo de educação fragiliza duplamente os trabalhadores, 

porque os condena a uma formação limitada, a qual permite a ele (trabalhador) tão-somente a venda 

da sua força de trabalho para a produção e reprodução da sua existência (a necessidade). Longe de 

alcançar o “reino da liberdade”, ele é tecido para ser o trabalhador precarizado, porque temporário, 

terceirizado, desempregado, explorado, espoliado, “uberizado”, acachapado, por um lado, pela 

formação incipiente que recebe e, por outro, pela desregulamentação das leis trabalhistas, sendo, de 

toda maneira, sempre submetido à lógica e ao controle do capital. 

A ideia de escolas empresariais, privatizadas a partir de dentro das secretarias de educação, 

como mais uma das investidas do capital, aponta para o fim da escola pública de formação 

omnilateral, integral e autônoma, que reflita os diferentes problemas da sociedade e, a partir deles, 

forme homens e mulheres capazes de construir as suas vidas com horizontes para além da empresa 

e dos ditames do capital.  

No limite das parcerias público-privadas, há sistemas estaduais de ensino da educação 

profissional, que firmam termos de parcerias com instituições dos sistemas de aprendizagem do 

empresariado e estabelecem, dentro das escolas públicas, verdadeiros aparelhos desses sistemas e 

passam a denominar a escola pública de educação profissional como “Escola de Formação 

Gerencial”, conforme placa afixada no auditório de um Centro de Educação Profissional do Estado 

da Bahia, em Salvador. Com técnicas de gerenciamento forjadas no interior da iniciativa privada, a 

unidade escolar oferta cursos técnicos a estudantes de baixa renda, trabalhadores de bairros 

populares de Salvador, na perspectiva de que, a partir desta formação, eles se tornem novos 

“empreendedores”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalhadores, dentro e fora das escolas de educação formal, precisam enfrentar este estado 

de coisas, construindo alternativas de enfrentamentos e visando a garantia de continuidade do 

caráter público e estatal da educação brasileira, que responda aos interesses públicos e não às 
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demandas privadas do capital, que se locupleta de recursos públicos para aferir ganhos privados, 

contando com a anuência e parceria de atores e gestores públicos de vários estados do país.  

A inversão dessa situação requer mudanças radicais das bases que sustentam o modo de 

produção capitalista e, aqui, é preciso pensar a relação entre Educação e Trabalho para além do 

modo de produção capitalista ou “Para além do Capital”, como nos provoca Mészáros (2008). Para 

tanto, torna-se imperioso investigar as determinações e mediações políticas, históricas, culturais, 

econômicas e sociais que compreendem a sociedade atual. Tais determinações são analisadas sob 

diversos olhares, entendendo que os estudos em educação e da perspectiva desta para o mundo do 

trabalho permitem a compreensão dos elementos necessários às mudanças que se pretende. Ainda 

com referência a Mészáros (2008), há tarefas imediatas e outras de longo prazo e uma e outra 

precisam estar vinculadas entre si. Combater o bom combate, hoje, nos ajuda a construir as bases de 

uma nova forma de ver e viver a vida no futuro, formar uma nova consciência, uma nova ordem 

social “qualitativamente diferente” e “historicamente sustentável” (MÉSZÁROS, 2008, p.115).  
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Resumo 

Com o objetivo de revisitar a relação entre trabalho e educação à luz das políticas educacionais e das 
implicações que impõem ao trabalho pedagógico dos professores das escolas públicas no Brasil, a partir 
das reformas educacionais dos dias atuais, o presente texto se constitui como resultado de uma pesquisa 
teórica realizada a partir de referenciais importantes para o campo de educação e trabalho. O artigo 
analisa a relação ontológica entre trabalho e educação no curso da história humana e as transformações 
vivenciadas sob a ordem do modo de produção capitalista, discute a relação existente entre trabalho, 
políticas educacionais e trabalho pedagógico, com vistas a entender a forma como as políticas 
educacionais, no âmbito das instituições escolares e educacionais, são mediatizadas pelo trabalho 
pedagógico dos professores, apontando, mais especificamente, para o quanto as reformas educacionais 
e o trabalho pedagógico na escola reverberam os impactos de políticas públicas para a educação 
pública, formatadas pelos governos liberais em respostas às exigências e interesses do capital. O artigo 
conclui com a indicação da necessidade de que os trabalhadores, dentro e fora das escolas de educação 
formal, construam alternativas de enfrentamentos às demandas privadas do capital frente à escola 
pública, com vistas a garantir o caráter público e estatal da educação brasileira, por meio da 
implementação de tarefas imediatas e outras de longo prazo: uma e outra vinculadas entre si com vistas 
a formar uma nova consciência e nova ordem social, que permita a construção da autonomia e a 
formação omnilateral e integral e autônoma do trabalhador. 

Palavras-chave: Trabalho e Educação; Políticas educacionais; Reforma educacional; Trabalho 
pedagógico. 

O TRABALHO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO RIO 

GRANDE DO SUL DIANTE E AS IMPLICAÇÕES DAS POLÍTICAS DE GOVERNO  
Marlize Dressler – UFSM  

Liliana Soares Ferreira – UFSM 

INTRODUÇÃO 

A proposta deste artigo visa a analisar os sentidos do trabalho pedagógico dos professores da 

Educação Básica como possibilidade de se constituir em práxis pedagógica a partir da apreensão 

das múltiplas determinações do capital, as quais reconfiguram a atuação do Estado no âmbito das 

políticas educacionais. Argumenta-se sobre as implicações das políticas de governo implantadas no 

Rio Grande do Sul, no período de 2015 a 2018, as quais se orientaram no plano de modernização da 

estrutura do Estado e provocaram a redução de investimentos nas políticas educacionais, afetando 

sobremaneira os servidores públicos, de modo especial, os trabalhadores em educação, visto que o 

parcelamento e o congelamento dos salários provocaram uma série de empecilhos no acesso aos 

meios de subsistência. Além do mais, às implicações salariais acrescentam-se as condições de 

trabalho na Rede Pública Estadual desse Estado, visto que os investimentos na estrutura física e 

material das instituições de ensino mantêm-se com os mesmos percentuais de 2014. Os repasses 

financeiros não foram atualizados e, com isso, o processo de produção do trabalho pedagógico dos 
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professores, assim como o dos demais gestores escolares, também encontram desafios no âmbito de 

seu trabalho, concebido com trabalho pedagógico por se tratar da especificidade da escola.  

Enuncia-se que a produção desta análise circunscreve-se à pesquisa no Doutorado em 

Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria 

(PPGE/UFSM) e tem, em sua gênese, a vinculação da pesquisadora à Rede Pública do Estado do 

Rio Grande do Sul em coordenação pedagógica do Ensino Médio e dos Cursos Técnicos 

Subsequentes. Além disso, a pesquisadora é integrante do Kairós – Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Trabalho, Políticas Públicas e Educação, dessa instituição de ensino superior. Destes 

diferentes espaços de estudo/pesquisa, de relação de emprego e de produção do trabalho 

pedagógico, articulou-se a pesquisa sobre políticas de governo e suas implicações no processo de 

produção do trabalho pedagógico dos professores.  

A RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

A categoria “trabalho pedagógico” (FERREIRA, 2017) fundamenta-se na concepção 

marxiana de trabalho como “[...] ação humana no ambiente, transformando-o em acordo com as 

demandas e os anseios. É essencialmente ativo e visa ao alcance de um objetivo” (FERREIRA, 

2017, p. 22). A relação de dependência do ser humano com a natureza baseava-se na necessidade, 

na produção da existência e, nesse processo, ocorreram modificações na natureza humana, em sua 

corporeidade e na essência, levando a natureza, a matéria natural, a também sofrer modificações. 

Por sua vez, o trabalho é intrínseco à vida humana, como um processo de humanização. Na 

concepção de Marx (2013, p. 255), “O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a 

natureza, processo que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 

com a natureza”. E, ainda, nessa perspectiva marxiana, “Agindo sobre a natureza externa e 

modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza” 

(MARX, 2013, p. 255).   

Nesse processo de produção da existência, os seres humanos aprendiam a trabalhar, 

trabalhando (SAVIANI, 2007). A relação entre os seres humanos e a natureza estabelecia-se a partir 

da necessidade de perpetuação da espécie, desse modo, correlacionam-se trabalho e educação. 

Assim como o trabalho é uma ação especificamente humana, assim também é a educação, por isso 

o caráter ontológico de ambas. Isso significa que,  

Lidando com a natureza, relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-se 

e educavam as novas gerações. A produção da existência implica o desenvolvimento 
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de formas e conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o que configura 

um verdadeiro processo de aprendizagem (SAVIANI, 2007, p. 155).  

No decorrer do processo de desenvolvimento da produção e da formação de excedentes, 

ocorreu a apropriação do meio de produção (o qual, inicialmente, nessa época, era a terra) e, 

consequentemente, a divisão entre proprietários e não proprietários. A ruptura do caráter ontológico 

do trabalho-educação resultou na desvinculação do conhecimento como produção e apropriação 

coletiva, tornando-se, então, um domínio exclusivo de poucos. Assim, sucessivamente, “Todas as 

formas mais elevadas de produção que vieram depois conduziram à divisão da população em 

classes diferentes e, portanto, no antagonismo entre as classes dominantes e as classes oprimidas” 

(ANTUNES, 2013, p.28).  

A incorporação da ciência como potência material no processo produtivo determinou a 

expansão da escolarização que emergiu a partir da ideia de progresso e desenvolvimento. No 

período da produção manufatureira, desenvolveram-se “[...] os primeiros elementos científicos e 

técnicos da grande indústria” (MARX, 2013, p 451). Assim, os pressupostos teóricos das ciências 

da natureza constituíram-se em referenciais para o desenvolvimento das forças produtivas, 

conforme se processava a expansão da atividade industrial. Com o crescimento dessa atividade 

econômica, os espaços urbanos também sofreram alterações, assim como novas áreas foram sendo 

ocupadas, formando então, novas cidades. Deste modo, inter-relacionam-se a industrialização, o 

processo de urbanização e a necessidade de escolas para a formação do cidadão, urbano e 

trabalhador da fábrica. 

Nesse processo de ascensão da vida urbana, incide o domínio sobre a natureza voltado à 

exploração de seus recursos e não mais a relação homem/natureza no processo de 

trabalho/educação. A consolidação da burguesia como classe economicamente detentora de capital 

propiciou a expansão de seus domínios para outros territórios e intensificou as formas de 

exploração da força de trabalho, submetendo os homens livres à condição de proletários. As 

transformações provocadas pelo modo de produção industrial romperam a relação do ser humano 

no processo de produção do trabalho. Ao trabalhador da fábrica passou a ser necessário meramente 

o domínio da técnica, desprovida de conhecimento teórico que lhe possibilitaria a compreensão da 

dinâmica do processo produtivo. Nada mais lhe pertence, desde a matéria-prima, os instrumentos e 

ou as ferramentas de seu trabalho, nem mesmo seu conhecimento.  

Com a intensificação do processo de desenvolvimento das forças produtivas, a ciência e a 

tecnologia tornaram-se imprescindíveis ao capital industrial e financeiro. O capital se apropria da 
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força de trabalho e, também, apropria-se de um saber, o saber social. Quanto maior for o 

componente intelectual da atividade dos trabalhadores e quanto mais se desenvolver 

intelectualmente a força de trabalho, mais possibilidades de acumular mais-valia (ANTUNES, 

2005).  

O desenvolvimento das capacidades cognitivas processa-se mediante a produção do 

conhecimento, atribuição determinada à escola pelo trabalho pedagógico dos professores. Desse 

modo, na escola, a produção do trabalho pedagógico dos professores visa a atender às finalidades de 

educação requeridas pelo capital. Com isso, limitam-se as possibilidades de o trabalho pedagógico 

transformar-se em práxis pedagógica. O trabalho pedagógico dos professores abrange teoria, 

relação com os estudantes, e a base de todo esse processo é a produção do conhecimento. “O 

trabalho dos professores é sempre pedagógico” (FERREIRA, 2017, p. 29), ou seja, a natureza do 

trabalho dos professores é “[...] produzir aula e, nela, produzir conhecimento em conjunto com os 

estudantes” (FERREIRA, 2017, p.36). O processo de produção da aula é intrínseco à produção do 

conhecimento e demanda que o professor se assuma como sujeito de seu trabalho, a partir das 

intencionalidades definida no seu projeto pedagógico individual.  

A elaboração de um projeto pedagógico individual exige que os professores 

selecionem suas interlocuções teóricas, estabeleçam referências com as quais poderão 

atribuir sentidos, elaborar interpretações do que vivem, inserindo-se em uma tendência 

e propondo seu trabalho pedagógico. Vale dizer: aos professores cabe analisar 

informações e teorias, construir um todo de conhecimentos sólidos para fundamentar 

seu trabalho (FERREIRA, 2018, p. 602)  

O projeto pedagógico individual expressa as bases teóricas que fundamentam o trabalho em 

sala de aula, as perspectivas em relação à produção do conhecimento dos estudantes e o modo como 

o professor constitui-se em profissional da educação e assume-se sujeito de seu trabalho. Nesse 

movimento, o professor estabelece as condições necessárias para que os estudantes também 

elaborem sentidos sobre a aula, que representa a sistematização do trabalho pedagógico. Isso resulta 

na superação do caráter reprodutivista do conhecimento sistematizado e da relação distante dos 

estudantes, meramente formal.  

No processo de elaboração da aula, o professor desafia-se a pensar sobre as especificidades 

de seu trabalho, as quais se caracterizam pela linguagem como forma de expressão, a organização 

dos recursos materiais e do espaço-tempo para que o processo de produção do conhecimento possa 

de fato se efetivar. Dito isso, entende-se que há necessidade de produção de sentidos do trabalho 

pedagógico dos professores e, certamente, isso perpassa pelos sujeitos envolvidos no processo: os 
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professores, os gestores escolares e os estudantes. Para tanto, é imprescindível que os professores 

tenham condições de assumirem-se sujeitos de seu trabalho e produzam sentidos na relação com o 

conhecimento e com os estudantes. De acordo com a concepção de Ferreira (2017), os professores 

constituem-se sujeitos de seu trabalho no decorrer do processo de sua vida profissional, mediante a 

articulação entre a teoria e a produção do trabalho pedagógico.  

Por isso, no trabalho pedagógico cotidiano, os professores aprendem a trabalhar como 

professores. Nesse contexto, as produções são variadas, incluindo aprender a pensar a 

profissão, o que implica transcender ao dado, ao pronto, sem se ater à reprodução tão 

somente. Assim, os profissionais elaboram a aula, sua efetiva criação. A aula é esta 

síntese do trabalho pedagógico, interação que apresenta aspectos decisivos como o 

tom de voz, a seleção de palavras e linguagens, a lógica argumentativa, o olhar, entre 

outros. Principia e evolui em torno de saberes organizados, em discurso, 

amalgamando historicidade e subjetividades para produzir conhecimentos 

(FERREIRA, 2017, p. 30)  

No entanto, há de se considerar que existem fatores que limitam e ou por vezes impedem 

que os professores trabalhem nessa perspectiva. Isso porque a educação é um campo da vida em 

sociedade e se processa em uma realidade concreta, determinada pelo modo como os seres humanos 

produzem sua existência. Nesse sentido, entende-se que, pelas determinações do modo de produção 

capitalista, cuja base é o capital, o trabalho pedagógico dos professores distancia-se da sua natureza 

como processo de criação que visa à produção do conhecimento, À apreensão das múltiplas 

determinações que interferem no processo de produção do trabalho pedagógico dos professores 

remete à perspectiva dialética de ser humano e de entendimento do mundo histórico-social, sobre os 

quais se analisa o fenômeno educativo em sua totalidade e suas contradições, conforme se 

caracteriza a sociedade capitalista. Isso significa que, de acordo com a concepção de Cury (1986, p. 

13), “A educação se opera, na sua unidade dialética com a totalidade, como um processo que 

conjuga as aspirações e necessidades do homem no contexto objetivo de sua situação histórico-

social”.  

A educação, como campo da vida social, apresenta singularidades e cumpre determinadas 

funções. No âmbito da educação formal, em destaque na escola de Educação Básica, 

historicamente, persistem as disputas por projetos hegemônicos de sociedade, acentuados pelas 

redefinições das políticas públicas educacionais de caráter mercadológico. A escola atende às 

necessidades específicas do modo de produção capitalista, em que as demandas do capital são 

determinantes, para que sua lógica permaneça intacta (MÉSZÁROS, 2008).  
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O caráter reducionista do direito à Educação Básica se processa da maneira como os 

conhecimentos sistematizados são trabalhados no âmbito da sala de aula mediante o trabalho 

pedagógico dos professores. As peculiaridades do desenvolvimento capitalista tardio do Brasil 

(NEVES, 1997) resultaram na dicotomia entre a escola básica para a classe trabalhadora e o ensino 

superior para a classe dominante. Aprender a ler, a escrever e a calcular, na escola básica, e 

aprender a elaborar e difundir o conhecimento científico, no âmbito do Ensino Superior, tornaram-

se atribuições distintas nesses níveis de ensino, a partir dos critérios de classe. Além do mais, 

acrescentam-se outros limites condicionados ao reduzido percentual de financiamento e a ausência 

de um projeto amplo de Educação Básica como política de Estado.  

A não prioridade real da educação básica se reflete pelo pífio fundo público garantido 

para seu financiamento e pelos mecanismos paliativos, emergenciais ou protelatórios 

para construir um sistema nacional de educação. Mesmo a Constituição de 1988, 

cunhada de cidadã por garantir, nos termos da lei, direitos sociais e subjetivos até 

então protelados, não alterou fundamentalmente a situação da educação (FRIGOTTO, 

2009, p.74).   

No Rio Grande do Sul, as políticas de governo implantadas no período de 2015 a 2018, 

afetaram consideravelmente as políticas educacionais em razão da restrição nos investimentos e 

resultaram no congelamento e parcelamento dos salários dos trabalhadores em educação.  À época, 

o governo de José Ivo Sartori, do Movimento Democrático Brasileiro (atual sigla do MDB), adotou 

medidas restritivas em nome da “crise” financeira do Estado e, por meio de Propostas de Emenda 

Constitucional (PECs), obteve aprovação na Assembleia Legislativa do Estado alterações em 

artigos do Estatuto e Plano de Carreira do magistério (Lei 6.672/1974), além do parcelamento e 

congelamento dos salários, que ainda permanecem com os mesmos percentuais de 2014.  

Assim, a “crise” do Estado, conforme o discurso oficial do Governo provocou a redução de 

investimentos na educação. No entanto, a crítica ao caráter reducionista do papel do Estado e as 

origens de sua “crise”, podem, também, fundamentar-se na teoria neoliberal. De acordo com esta, a 

reforma do Estado torna-se imprescindível à superação da crise, e as determinações do mercado 

definem os rumos dos investimentos no Estado. No entanto, adverte-se que,  

Para a teoria neoliberal, não é o capitalismo que está em crise, mas o Estado. A 

estratégia, portanto, é reformar o Estado e diminuir sua atuação para superar a crise. 

Para a corrente neoliberal, caberá ao mercado superar as falhas do Estado. Portanto, a 

lógica deste deve prevalecer inclusive em si mesmo, para que ele possa ser mais 

eficiente e produtivo. O diagnóstico é que o Estado entrou em crise porque gastou 

mais do que podia para se legitimar, pois tinha que atender às demandas da população 
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por políticas sociais, o que provocou a crise fiscal. E, também, porque, ao 

regulamentar a economia, restringe a livre iniciativa (PERONI; OLIVEIRA; 

FERNANDES, 2009, p. 764).  

Os efeitos desse processo de reconfiguração do Estado de acordo com as demandas do 

capital implicam dificuldades aos trabalhadores em educação, de modo especial aos professores, 

conforme constam as razões apresentadas neste texto.  

APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

A pesquisa em educação constitui-se em um processo de construção do conhecimento sobre 

a realidade com vistas à transformação. De acordo com Gamboa (2007), as concepções de ser 

humano, de mundo e de realidade determinam os pressupostos teóricos que o(a) pesquisador(a) 

fundamenta sua pesquisa. E, ainda, segundo esse referido autor, as concepções de mundo são 

determinadas por diferentes processos de construção do conhecimento, os quais podem ser pelas 

ideias ou pela materialidade. No caso deste estudo, orienta-se pela materialidade, pois, entende-se 

que, os seres humanos produzem a realidade, a qual é dinâmica, está em constante movimento e 

pode ser transformada.  

Nas palavras de Marx (2008, p. 49), isso significa que, “O modo de produção da vida 

material condiciona o processo de vida social, política e intelectual”. Desse modo, os fenômenos da 

realidade resultam da relação do ser humano com o mundo, já que sua condição de sujeito, produtor 

da história determina a vida em sociedade. Essa assertiva marxiana fundamenta esta pesquisa em 

processo de produção e análise dos dados, cuja centralidade enfatiza as políticas de governo do Rio 

Grande do Sul, no período de 2015 a 2018 e as implicações no processo de produção do trabalho 

pedagógico dos professores da Rede Pública Estadual desse Estado. Portanto, esta análise dialética 

constitui-se em uma revisão bibliográfica e documental sobre a temática que enseja a análise de 

referenciais teóricos sobre a temática trabalho e educação e trabalho pedagógico dos professores da 

Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul e a análise de documentos oficiais que norteiam a 

política para a educação do governo do Rio Grande do Sul, no período de 2015 a 2018. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se a situação da educação – o que inclui os professores e seu processo de 

produção do trabalho pedagógico, reitera-se a precarização existente no âmbito da escola pública da 

Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. Ressalta-se a relevância do trabalho pedagógico 
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dos(as) professores(as) e o fato de a escola pública ser pensada com base em pressupostos que 

superem o caráter reducionista do direito à educação. A esse respeito, entende-se que a perspectiva 

do direito à educação amplia-se ao se confirmar que, historicamente, as políticas de governo 

negligenciam aspectos essenciais da vida dos(as) trabalhadores(as) em educação. 

A precarização nas relações de trabalho e a redução no acesso aos meios necessários à 

produção da existência complexificaram a situação dos(as) trabalhadores em educação(as), de modo 

especial os professores, o que implica prejuízo ao processo de produção do trabalho pedagógico. 

Tudo isso devido às políticas de governo que são determinadas pela lógica do capital. 

Assim, vê-se uma atuação mínima do Estado no âmbito das políticas sociais, que deveriam ser 

prioridade do Estado, e que englobam várias áreas, dentre elas, a educação.  
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Resumo 
O trabalho pedagógico assenta-se na categoria trabalho, conforme a concepção marxiana, cuja premissa 
fundamenta-se como uma ação inerente à produção da existência humana, a qual se entende permeada 
de sentidos. O presente trabalho, objetiva analisar os sentidos do trabalho pedagógico dos professores 
da Educação Básica como possibilidade de se constituir em práxis pedagógica a partir da apreensão das 
múltiplas determinações do capital, as quais reconfiguram a atuação do Estado no âmbito das políticas 
educacionais. Argumenta-se sobre as implicações das políticas de governo implantadas no Rio Grande 
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do Sul, no período de 2015 a 2018, as quais se orientaram no plano de modernização da estrutura do 
Estado e provocaram a redução de investimentos nas políticas educacionais, afetando sobremaneira os 
servidores públicos, de modo especial, os trabalhadores em educação, visto que o parcelamento e o 
congelamento dos salários provocaram uma série de empecilhos no acesso aos meios de subsistência. 
Às implicações salariais acrescentam-se as condições de trabalho na Rede Pública Estadual desse 
Estado, visto que os investimentos na estrutura física e material das instituições de ensino mantêm-se 
com os mesmos percentuais de 2014. Assim, analisam-se, dialeticamente, por meio de revisão 
bibliográfica e análise documental, as implicações do caráter reducionista do direito à Educação Básica 
no âmbito da escola pública do Rio Grande do Sul, haja vista as políticas de governo implantadas no 
período de 2015 a 2018, cujas medidas orientaram-se na redução de investimentos nas políticas 
educacionais. A precarização nas relações de trabalho e a redução no acesso aos meios necessários à 
produção da existência complicaram a situação dos(as) trabalhadores em educação(as) no Estado do 
Rio Grande do Sul, de modo especial dos professores, o que implica prejuízo ao processo de produção 
do trabalho pedagógico.  

Palavras-chave: Educação. Trabalho. Trabalho pedagógico. Educação Básica. Políticas de governo.  

PRÁXIS SOCIAL DOS EGRESSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA 

BAHIA: INTERLOCUÇÕES COM A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 

Rosemary Lopes Soares da Silva – SEC/BA 

INTRODUÇÃO 

A política de educação profissional da Bahia, implementada a partir de 2007, cuja 

normalização se baseia no ordenamento jurídico nacional, é uma política que se desenvolve por 

dentro dos “sistemas de ensino”. Apreende-se, das discussões de Saviani (2010), que essa realidade 

jurídico-institucional da legislação educacional brasileira somente estabelece uma verticalização 

entre os entes federados, união, estados e municípios, que se desdobra em aplicações dos marcos 

legais da educação em escalas interfederativas, mas não tem como competência jurídica 

universalizar o mesmo padrão de qualidade, condições e infraestrutura da educação. Isto é, 

normaliza-se a aplicação da lei da educação, mas não se assegura, de forma universal, a mesma 

qualidade de educação em todo o território nacional. 

Esta problemática foi estudada por Melo (2017), que considera a inter-relação entre os entes 

federados nas diferentes escalas subnacionais, o sentido para melhor captar as mediações que 

originaram a materialidade da política de educação profissional local. Do seu extenso estudo, 

destaco alguns aspectos identificados como elementos de tensão e de conciliação política, que 

mediaram a materialidade da política de educação na Bahia de um modo geral, com seus 

rebatimentos na educação profissional 
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Francisco de Oliveira (2007, p.45) analisa o cenário político brasileiro desde a eleição até o 

final do primeiro governo Lula (2002 – 2006), para situa a política por dentro do que ele chama de 

“política numa era de indeterminação”, argumentando sobre a financeirização da economia, que é 

pensada numa relação externa e interna como externalidade, não como componente estrutural, e 

afirma que os gargalos econômicos não são resolvidos sendo administrados pela economia política. 

Por sua vez, os trabalhadores não conseguem se enfrentar com o capital financeiro, pois não têm 

relações diretas com ele. Faz a relação com a sociedade civil, para afirmar que ela fica restrita a 

arranjos locais ou localizados, e que a educação e a cultura são transformadas em territórios não 

conflitivos. (OLIVEIRA, 2007, p. 43). 

É possível afirmar que, por dentro dos “sistemas de ensino”, a política de educação 

profissional da Bahia é expressiva dessa mesma política no âmbito nacional, implementada no 

Brasil a partir de 2004 com o Decreto 5.154/04, ao tempo em que essa política, na Bahia, se 

configura na correlação de forças entre o estado e a sociedade civil como uma entre as várias 

realidades da educação profissional no Brasil, ou seja, como uma particularidade, dentro do sistema 

nacional de ensino. Expressa, portanto, as desigualdades de acesso a padrões de qualidade na 

educação e evidencia os desnivelamentos do direito de acesso à educação.  

Não obstante, e por contradição, a Política de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil 

a partir de 2004, tenha sido formulada na perspectiva da inclusão social, conforme o que expressa o 

Art. 3º do Regimento da Conferencia de Educação Profissional e Tecnológica, que tem como um 

dos objetivos “definir diretrizes para a política nacional de Educação Profissional e Tecnológica 

através do diálogo entre os diversos agentes envolvidos, visando contribuir para o desenvolvimento 

do país e para a inclusão social”. A principal questão deste artigo é tencionar qual a direção da 

práxis social dos egressos da educação profissional, considerando a formulação desta política na 

perspectiva da inclusão social orientada para a dimensão econômica do trabalho, emprego e a renda, 

em um país com marcado pelo desnivelamento econômico. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A transformação social é o fundamento que justifica a acepção da prática como categoria 

filosófica, no seu sentido “forte”, que a distingue das teorizações “fracas” difusas, consideradas em 

seu sentido pragmatista estrito, como consequência de teorias utilitaristas, ou como absorção no 

plano da sociedade vinculada ao horizonte da comunicação. Há o reconhecimento pelos intelectuais 

marxistas de que o núcleo duro da prática é diferente dos sentidos do ‘agir’ e ‘fazer’; é exatamente 
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necessário tomá-la como atividade material de transformação. Barata-Moura (1994, p. 88), mesmo 

reconhecendo a polêmica que seu pensamento e a provocação da sua tese a respeito do que 

considera ser um dos maiores contributos do patrimônio filosófico de Marx, no plano ontológico, 

para a humanidade, faz afirmações a partir  do seu pensamento a respeito da prática, precisamente 

na dupla articulação que forma a unidade entre materialismo e dialética: a) um reconhecimento do 

papel central da prática na mediação da história do ser pelas coletividades humanas; b) e uma 

compreensão essencial como atividade material de transformação. Explicita sua concepção de 

unidade do ser no plano ontológico pelo materialismo dialético: 

A unidade do ser – em cujo âmbito multiplicidades várias se tecem e entretecem – é 

uma unidade material que, do mesmo passo, é também unidade deveniente de um 

processo de totalidades concretas; no interior desta complexidade múltipla (por vezes, 

contraditória) de determinações e de relações, como ingrediência  sua (e não como 

instância dualizadamente justaposta ou sobreimposta), a prática desenvolve e 

consuma um incontornável poder de reconfiguração. Em suma, para compreender e 

para transformar a realidade – o horizonte do nosso viver concreto – a instância da 

prática é decisiva. (BARATA-MOURA, 1994, p.88).  

 Como tema cientificamente marxiano, o núcleo duro do pensamento de Marx está nas Teses 

sobre Feuerbach, material escrito em meado de 1840, que constitui um texto central no tocante ao 

envolvimento reflexivo sobre a problemática da prática como transformação das circunstâncias, 

pelo conceito de Práxis – como ação sensível diferente do pensar – e atividade real. Aquilo que 

nuclearmente se trata não é apenas de mudar as ideias ou de reformar as mentalidades – é de 

transformar mesmo, isto é, materialmente (BARATA-MOURA, 1994, p. 89-91). 

No seu estudo sobre as Teses escritas por Marx, afirma que o caráter objetivo da prática está 

relacionado como ‘atividade objetiva’ – como ‘atividade sensivelmente humana’. A qualificação de 

‘sensível’, a seu ver, aparece porque ela se manifesta aos sentidos, e porque, em termos de 

conteúdo, ela atesta a presença de materialidade. Isto é, a prática não é “acionalidade” apenas 

interior – como atividade de pensamento ou como atividade ética, em Marx é objetiva num duplo 

sentido; a) do próprio ser da prática, e b) na dimensão prática que o ser incorpora. Do ponto de 

vista ontológico, estas duas são, porventura, duas importantes considerações. Segundo Barata-

Moura (1994, p. 95): 

No seu próprio ser, ou na modalidade de ser que lhe advém e exerce, a prática tem um 

contorno objetivo (é função de condições materiais complexas, que aqui não vamos 

analisar); mas a prática é ela própria um processo material. Ainda que acompanhada 
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de consciência e de verdade – ela não é “cega”, está envolta em ideologia, e por isso 

devém igualmente necessário proceder a toda uma crítica das ideias – por parte dos 

agentes, singulares e coletivos, que a efetuam.  

Estabeleço o elo da prática – como categoria filosófica, a partir de Barata-Moura (1994), 

como ideologia acompanhada de consciência e verdade, por não ser cega – com a discussão que 

desenvolvo, a partir dos clássicos marxistas, sobre a práxis social, com base em Gramsci (apud 

LIGUORI, 2017), Kosik (2011) e Vázquez (2011), para, na sessão seguinte, estabelecer alguns 

diálogos com estudiosos marxistas contemporâneos. Especificamente, nos importa discutir nesta 

tese – para estabelecer os nexos com a pesquisa realizada –, dois dos níveis da práxis estudados por 

Vázquez (2011, p. 267):  a práxis criadora e a práxis reiterativa. 

Gramsci (apud LIGUORI, 2017, p. 802) afirma que a práxis social situa-se no 

entrelaçamento entre a hegemonia e determinadas relações hegemônicas, no plano da luta política, 

do “conjuntural” como ideologia verdadeira para a construção de toda verdade. No pensamento 

gramsciano, a prática é o critério de verdade. 

A verdade nasce no terreno da história e da prática: daqui a “historicidade de toda 

concepção do mundo e da vida”. Toda verdade é expressão de relações sociais 

historicamente determinadas: isso não quer dizer apenas “refletir” ou “espelhar” 

passivamente, mas ativamente “reagir sobre a sociedade, determinar certos efeitos, 

positivos e negativos [...] não ser elucubração individual, mas ‘fato histórico’”. O 

limite de toda verdade é ser histórica. (GRAMSCI apud LIGUORI, 2017, p. 802). 

Segundo Vázquez (2011, p. 262), a visão idealista da práxis, anterior a Marx foi quebrada 

radicalmente em Marx em uma das Teses sobre Feuerbach. Por isso, a prática como critério de 

verdade é uma tese fundamental do marxismo. Toda vida social é essencialmente prática, diz Marx. 

A atividade humana é, portanto, atividade que se orienta conforme a fins, e esses só existem através 

do homem, como produtos de sua consciência. Toda ação verdadeiramente humana exige certa 

consciência de um fim, o qual se sujeita ao curso da própria atividade. O fim, por sua vez, é a 

expressão de certa atitude do sujeito diante da realidade. Pelo fato de traçar um fim, adoto certa 

posição diante dela (VÁZQUEZ, 2011, p. 224). 

A Práxis, em sua essência e universalidade, é a revelação do segredo do homem como ser 

ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-social) e que, portanto, compreende a 

realidade (humana e não humana, a realidade na sua totalidade). A práxis do homem não é a 

atividade prática contraposta à teoria; é determinação da existência humana como elaboração da 

realidade. De acordo com Kosik (2011, p. 222),  
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A práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente – quer dizer, que se renova 

continuamente e se constitui praticamente –, unidade do homem e do mundo, da 

matéria e do espírito, de sujeito e de objeto, do produto e da produtividade. Como a 

realidade humano-social é criada pela práxis, a história se apresenta como um 

processo prático no curso do qual o humano se distingue do não humano: o que é 

humano e o que não é humano não são predeterminados; são determinados na história 

mediante uma diferenciação prática. 

Os estudos sobre os níveis da práxis em Vázquez (2011, p. 267) tomaram como pressuposto 

a afirmação de Marx a partir da qual, “toda vida social é essencialmente prática”. Mas essa 

totalidade prático-social pode ser decomposta em diferentes setores. Pode-se afirmar que existem 

diferentes níveis da práxis, “de acordo com o grau de penetração da consciência do sujeito ativo no 

processo prático e com o grau de criação ou humanização da matéria transformada destacada no 

produto da sua prática”. É pelo pressuposto de que a práxis é ação do homem sobre a matéria que 

Vázquez (2011) afirma a existência de diferentes setores e níveis de sua materialização.   

Neste estudo, destaco os aspectos que se referem à práxis criadora e à práxis reiterativa. A 

partir do referencial da práxis criadora como atividade determinante da transformação da realidade, 

Vázquez (2011, p. 269) afirma: 

Do ponto de vista da práxis humana total, que se traduz definitivamente na produção 

ou autocriação do próprio homem, a práxis criadora é determinante, já que é 

justamente ela que lhe permite enfrentar novas necessidades, novas situações. O 

homem é o ser que tem de estar inventando ou criando constantemente novas 

soluções. Uma vez encontrada uma solução, não lhe basta repetir ou imitar o 

resolvido. [...] o homem não vive em constante estado criador. Ele só cria por 

necessidade. Porém criar é para a ele a primeira e mais vital necessidade humana, 

porque só criando, transformando o mundo, o homem [...] faz um mundo humano e se 

faz a si próprio. 

Relaciona a práxis criadora com a subjetividade e a objetividade, com a prévia ideação, com 

os níveis da consciência e com a necessidade de mudança. Afirma que, ao longo do processo 

prático, há a perda inevitável do fim original, o que não significa a eliminação do papel 

determinante que o fim tem em tal processo. Quanto à consciência, afirma que é mais do que uma 

serie contínua de atos – nem pode ser assim concebida – que se sucedem no processo na mesma 

ordem em que se ocorreram. A consciência traça um fim aberto, ou um projeto dinâmico, e 

justamente, por essa abertura ou dinamismo, ela deve permanecer aberta e ativa ao longo de todo o 
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processo prático. A práxis criadora possui três traços distintivos: a) unidade indissolúvel, no 

processo prático, do subjetivo e do objetivo; b) imprevisibilidade do processo e do trabalho; c) 

unidade e irrepetibilidade do produto (VAZQUES, 2011, p. 270-271). 

 Em um nível inferior em relação à práxis criadora se encontra a práxis simplesmente 

imitativa, ou reiterativa. De acordo com Vázquez (2011, p. 277), uma práxis desse gênero se 

caracteriza, precisamente, ou por uma débil manifestação, ou pela inexistência dos três traços da 

práxis criadora. Nessa práxis, em relação à práxis criadora, rompe-se, em primeiro lugar, a unidade 

do processo prático. Na práxis imitativa, o campo do imprevisível estreita-se. O ideal permanece 

imutável. A lei que rege o processo prático já existe de forma acabada, anteriormente a esse 

processo e ao produto em que culmina. O resultado real do processo prático corresponde 

plenamente ao resultado ideal.  

Além disso, busca-se essa correspondência e sabe-se como e onde encontrá-lo. Por isso, o 

resultado não tem nada de incerto; e o atuar nada tem de aventura. Não se inventa o modo de fazer.  

Ele tem por base uma práxis criadora já existente, da qual toma a lei que a rege. É uma práxis de 

segunda mão, que não provoca uma mudança qualitativa e não produz nova realidade. Contudo esse 

lado negativo não exclui um lado positivo, que é o de ampliar o já criado. Entretanto, por mais 

positiva que seja a práxis reiterativa em uma dada circunstância, chega um momento em que ela 

tem de dar lugar – no mesmo campo de atividade – a uma práxis criadora, que se constitui como 

elemento determinante da historicidade humana universal (VAZQUES, 2011, p. 277). 

A ação transformadora da realidade tem um caráter teleológico, mas os fins que se pretende 

materializar estão, por sua vez, condicionados e têm por base o conhecimento da realidade que se 

quer transformar. Se se atingem os fins que se perseguiam, isso significa que o conhecimento de 

que se partiu para traçar esses fins é verdadeiro. É na ação prática sobre as coisas que se demonstra 

se nossas conclusões teóricas a seu respeito são verdadeiras ou não. De acordo com Vázquez (2011, 

p. 149), é preciso ter cuidado ao interpretar essa relação entre verdade e aplicação venturosa, ou 

entre falsidade e fracasso, como se a verdade ou a falsidade fossem determinadas pelo êxito ou 

fracasso. Nesse tocante, esclarece que: 

Se uma teoria pode ser aplicada com êxito é porque é verdadeira, e não o contrário 

(verdadeira porque foi aplicada eficazmente), o êxito não constitui a verdade; 

simplesmente a torna transparente, ou seja, torna visível o pensamento que reproduz 

adequadamente uma realidade. Esse papel da prática como critério de verdade, por 

outro lado, no sentido que de que proporcione de forma direta e imediata esse critério 

de validade da prática. A prática não fala por si mesma e os fatos práticos precisam ser 
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analisados, interpretados já que não revelam seu sentido à observação direta e 

imediata, ou a uma apreensão intuitiva. O critério de verdade está na prática, mas só é 

descoberto em uma relação propriamente teórica com a própria prática. Tal é o papel 

da prática como critério de verdade da teoria, independentemente das formas 

especificas que possa adotar nas diferentes ciências (VÁZQUEZ, 2011, p. 149). 

Sobre a relação entre teoria e prática como fundamento da práxis, cabe destacar as 

considerações sobre a predominância, na atualidade, da produção teórica, conforme abordada por 

Mézáros (2009), ao afirmar que, neste período histórico de regência do capital, quem circunscreve 

os limites a partir dos quais a atividade cientifica se realizará é o próprio capital. Afirma que muitas 

mudanças acontecerão ao longo desse período histórico, já que as formas do capital também 

variam, e adverte que as mudanças metodológicas e transformações teóricas precisam se acomodar 

aos limites restritivos estruturais que definem a época em sua totalidade. Em defesa da relação 

existente entre metodologia e ideologia, na obra “Estruturas sociais e formas de consciência”, faz a 

desconstrução do paradigma da cientificidade moderna, que é o de que a ciência, como tal, consiste 

em um empreendimento puramente teórico e desvinculado de qualquer interesse de classe.  

As figuras representativas do horizonte social do capital têm de conceituar tudo de uma 

determinada maneira, e não de outra. “O ponto de vista da economia política” impõe limites que 

privilegiam a perspectiva do capital (adotado de maneira mais ou menos consciente pelos principais 

pensadores) e são estruturalmente intransponíveis, uma vez que a sua substituição vai requerer a 

instituição de um modo de produção radicalmente diferente. A estrutura deste tempo histórico e a 

formação social do capital fazem emergir características metodológicas originadas por sistemas de 

pensamento que, no seu conjunto estritamente encadeado, criam as determinações conceituais, 

como formas específicas de ideologia.  

De acordo com Mézáros (2009, p. 10), destaco, de forma resumida, as cinco características 

metodológicas desse tempo histórico: 1) orientação pragmática para a ciência; 2) tendência geral 

para o formalismo; 3) o ponto de vista da individualidade isolada; 3) a determinação negativa da 

filosofia e da teoria social; e 5) a supressão da temporalidade histórica, cada vez mais evidente e, 

por fim, inteiramente devastadora. 

O elo que estabeleço na discussão sobre a práxis social que tenho apresentado é para discutir 

a mediação realizada pela educação com a atividade prática dos sujeitos sociais – sobre a práxis 

social dos sujeitos egressos participantes da pesquisa –, no sentido dessa práxis como transformação 

e (ou) como reiteração da sociedade.   
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A análise de conteúdo dos documentos oficiais da política da educação profissional, assim 

como, das entrevistas com os sujeitos egressos orientou-se pela concepção de Minayo (1994, p. 77), 

sobre uma proposta de interpretação qualitativa, com base no método hermenêutico-dialético. Nesse 

método a fala dos atores sociais é situada em seu contexto para ser mais bem compreendida. “Essa 

compreensão tem, como ponto de partida, o interior da fala. E, como ponto de chegada, o campo da 

especificidade histórica e totalizante que produz a fala.” Foram utilizados os seguintes passos para 

operacionalização da proposta do método hermenêutico-dialético:  

a) ordenação dos dados – nesse momento, faz-se um mapeamento de todos os dados obtidos 

no trabalho de campo. Aqui estão envolvidos, por exemplo, transcrição de gravações, releitura do 

material, organização dos relatos e da observação participante.  

b) classificação dos dados – nessa fase, trabalha-se com as categorias a partir do referencial 

teórico e do que surge como relevante nos dados. 

c) análise final – aqui, procurou-se estabelecer articulações entre os dados e o referencial da 

pesquisa.  

Uma das referências para a análise do conteúdo dos documentos oficiais a epistemologia do 

híbrido de Mikhail Bakhtin (2011), a hibridização aparece como fenômenos discursivos, pautados 

por duas linguagens sociais que se regeneram e se renovam de forma ambivalente. Ele considera a 

hibridização como “uma dimensão do entrelaçamento de “duas linguagens sociais, é o reencontro 

na arena de duas consciências linguísticas separadas por uma época, por uma diferença social das 

línguas” (BAKHTIN, 2011, p.127).  

Bakhtin parte do método sociológico marxista, que consiste no estudo da filosofia da 

linguagem como filosofia do signo ideológico. Compreende a estrutura da enunciação e da 

atividade mental como de natureza socioideológica. Situa a palavra no campo da ideologia, e sua 

utilização, mediada pela língua, está ligada à evolução ideológica, “não separar ideologia da 

realidade material do signo (colocando-a no campo da “consciência” ou em qualquer outra esfera 

fugidia ou indefinível)” (BAKHTIN, 2014, p. 45). Qualquer enunciação, por mais significativa e 

completa que seja, constitui apenas uma fração de uma corrente de comunicação verbal ininterrupta 

(concernente à vida cotidiana, à literatura, ao conhecimento, à política, etc.). Mas essa comunicação 

verbal constitui, por sua vez, apenas um momento na evolução continua, em todas as direções, de 

um grupo social determinado (BAKHTIN, 2014, p.128). 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No estudo dos documentos da política de educação profissional federal e estadual, 

evidenciam-se enunciados e conceitos que expressam, de modo ambíguo, híbrido e contraditório, a 

intencionalidade e mesmo a racionalidade em disputa das políticas públicas para a formação 

profissional do trabalhador, propostas pelas instituições públicas de ensino no Brasil e na Bahia. 

A necessidade de considerar a dimensão histórica das questões socioprodutivas é 

fundamental frente à ideologia dominante, uma vez que as determinações históricas, quando 

ausentes, podem causar distorções aos fatos, “até mesmo uma constante violação dos fatos”, 

inclusive pela perspectiva dos intelectuais que defendem esse tempo histórico, de que “o sistema 

econômico atual é pretensamente inalterável e a ordem econômica atual pode ser eternizada como 

estrutura social e como formas de consciência.” (MÉZÁROS, 2009). 

Em Saviani (2005, p. 141), a educação como mediação, no seio da prática social, e a 

necessidade de compreensão e explicação das formas como são produzidas as relações sociais têm 

por base o marxismo gramsciano, em que a teoria e a prática se articulam, se unificam nas práxis. É 

um movimento prioritariamente prático, mas que se fundamenta teoricamente, ou se alimenta da 

teoria para esclarecer o sentido, para dar direção à prática. “A prática tem primado sobre a teoria, na 

medida em que é originante. A teoria é derivada. Isto significa que a prática é, ao mesmo tempo, 

fundamento, critério de verdade e finalidade da teoria”. A prática necessita da teoria e precisa por 

ela ser iluminada (SAVIANI, 2005, p. 142). 

Saviani (2008, p. 58) afirma, a partir de Vázquez (1968, p. 207), que o papel da educação, 

de transformação da realidade – práxis social –, não se dá por meio de uma transformação direta e 

imediata, mas por meio de ação indireta e por mediação. Entre a teoria e a atividade prática 

transformadora se insere o trabalho de educação das consciências, de organização dos meios 

materiais e dos planos de ação. 

CONCLUSÕES 

Considerando o pano de fundo das diferenças com os países de capitalismo avançado, o 

Brasil enfrenta o desafio de começar a reestruturação produtiva pela “reestruturação social”. Dentre 

as disparidades internas, os números da população economicamente ativa (PEA), os vários 

problemas estruturais da sociedade brasileira, somados à retirada do Estado da área social pelas 
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políticas neoliberais, apresenta, pela assimetria externa, uma diferença da renda per capita com 

países com economia de alta renda na América Latina.  

Sobre a contradição entre desenvolvimento tecnológico, inovação e crise dos empregos, 

Harvey (2016, p. 109) vai afirmar que a esquerda está fadada a defender os empregos e as 

qualificações ameaçados, em curto prazo, mas que será uma batalha perdida face à nova 

configuração tecnológica. E ainda que, na conjuntura atual, qualquer movimento anticapitalista 

deve reorganizar seu pensamento sobre a ideia de que o trabalho social está se tornando cada vez 

mais insignificante para o modo como funciona o motor da economia capitalista. 

A esquerda tem de organizar ações defensivas contra tecnologias empregadas nas 

práticas cada vez mais predatórias de acumulação por espoliação, as ondas de 

desqualificação, o desemprego permanente, a crescente desigualdade social e a 

degradação acelerada do meio ambiente. A contradição que enfrenta o capital se 

metamorfoseia numa contradição que necessariamente se interioriza na política 

anticapitalista. (HARVEY, 2016, p. 109)  

Considerando a filosofia da práxis, a mudança depende da capacidade de perceber 

corretamente os aspectos que a realidade apresenta. Konder (2004, p. 54) vai afirmar que, assim 

como não podemos ter uma visão correta de nenhum aspecto estável da realidade humana se não 

soubermos situá-lo dentro do processo geral de transformação a que ele pertence (dentro da 

totalidade dinâmica de que ele faz parte), também não podemos avaliar nenhuma mudança concreta 

se não a reconhecermos como mudança de um ser (quer dizer, de uma realidade articulada e 

provida de certa capacidade de durar). Certamente, o processo de transformação, no sentido da 

superação, requer uma clara visão das ideologias que disputam a direção política, moral e 

intelectual da sociedade para confrontá-las. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 732 

REFERÊNCIAS  

BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal: introdução e tradução do russo Paulo Bezerra. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2011.  

BAKHTIN, M. M.; VOLOCHÍNOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 
sociológico da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 2014. 

BRASIL. Regimento da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. 1ª Conferência Nacional de 
Educação Profissional e Tecnológica. Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Brasília, 05 a 08 de novembro de 
2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/conferencia_regimento.pdf  

CIAVATTA, Maria. Formação profissional para o trabalho incerto: um estudo comparativo Brasil, México e Itália. In: 
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e crise do trabalho (org). Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

CHEPTULIN, A. A dialética materialista: categorias e leis da dialética. São Paulo: Alfa-omega, 2004. 

FREITAS, L. C. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. Campinas, SP: Papirus, 2012. 

HARVEY, David. As 17 contradições e o fim do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2016. 

KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 9.ed.  São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

KONDER, L. O que é dialética. São Paulo: Brasiliense, 2004.  

KONDER, L. O futuro da filosofia da práxis: o pensamento de Marx no século XXI. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1992.  

LIGUORI, Guido; VOZA, Pasquale. (org.) Dicionário Gramsciano, (1926-1937). São Paulo: Boitempo, 2017. p. 790. 

MELO, Roberto da Cruz. Planejamento educacional e territorialização no contexto de reforma administrativa do Estado 
da Bahia. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana. Centro de 
Educação e Humanidades, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. 

MÉSZÁROS, István. O desafio e o fardo do tempo histórico: o socialismo no século XXI. São Paulo: Boitempo, 
2009. 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São         Paulo, 2000. 

OLIVEIRA, Francisco de. Política numa era da indeterminação: opacidade e reencantamento.  In: OLIVEIRA, 
Francisco de; RIZEK, Cibele Saliba (Orgs). A era da indeterminação. São Paulo: Boitempo, 2007. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas: São Paulo. Autores Associados, 2008. 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-critica: primeiras aproximações. Campinas: São Paulo: Autores 
Associados, 2005. 

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de Educação v. 
12 n. 34 jan. /abr. 2007. 

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum a consciência filosófica.11ed. São Paulo: Autores Associados, 1996. 
(Coleção Educação Contemporânea).  

SAVIANI, Dermeval. Sistema Nacional de Educação articulado ao Plano Nacional de Educação. Revista Brasileira de 
Educação v.15 n. 44 maio/ago. 2010. 

VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez. Filosofia da Práxis. Trad. Maria Encarnación Moya. 2a ed. Buenos Aires: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociles – Clacso: São Paulo: Expressão Popular, 2011. 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/conferencia_regimento.pdf


DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 733 

Resumo 

O percurso histórico do Estado brasileiro que influenciou, a partir de 2004, as formulações da política 
de educação profissional de nível médio na Bahia (EPT), foram o mote para apreender, a partir das 
implicações com a relação interfederativa, como se deu sua articulação com os programas e ações 
educacionais do governo federal e os desdobramentos na política do governo local. O Estado da Bahia, 
como agente mediador e mobilizador da verticalização das políticas no âmbito do Ministério da 
Educação (MEC), articulou suas ações pelos municípios para acomodar as demandas da União ao 
decidir politicamente investir na educação profissional, tomando-a como política estratégica e como 
“promessa” para a materialização do desenvolvimento com inclusão social no estado. A pesquisa 
empírica buscou captar as objetivações no indivíduo no curso da história, que de acordo com Saviani 
(2005), tais objetivações são os objetos, a linguagem e os costumes. Assim são analisados os conteúdos 
dos documentos da política e das entrevistas com os sujeitos egressos com a práxis reiterativa e 
imitativa, e com a práxis criadora e transformadora. Pelos conceitos de inclusão social e práxis social, 
buscou-se evidenciar pelo estudo empírico a mediação realizada pela política de EPT na formação dos 
egressos da educação profissional. Concluiu-se que a política de educação profissional federal e estadual 
se evidenciam em enunciados e conceitos que expressam, de modo ambíguo, híbrido e contraditório, a 
intencionalidade e mesmo a racionalidade em disputa das políticas públicas para a formação 
profissional do trabalhador, propostas pelas instituições públicas de ensino no Brasil e na Bahia. O 
processo de transformação, no sentido da superação, requer uma clara visão das ideologias que 
disputam a direção política, moral e intelectual da sociedade para confrontá-las. 

Palavras-chave: Política pública; Educação profissional; Inclusão social; Práxis social; Práxis 
reiterativa; Práxis transformadora. 
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PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 

Segundo os dados do último censo realizado a nível nacional sobre a evolução do número de 

escolas por etapa de ensino, o país entre 2008 e 2016 teve uma redução de 26,8% das escolas que 

oferecem a modalidade de educação de jovens e adultos (BRASIL, 2016). O que vai à contramão e 

indica que a diminuição no número de escolas nos últimos oito anos que ofertam a EJA, não 

acompanha o aumento significativo que esta modalidade representa quanto às matrículas. 

Fato que tem condicionado à EJA ao longo das últimas décadas espaço importante de 

debates, discussões e investigações envolvendo os diversos aspectos dessa modalidade de ensino. 

Neste sentido, a produção científica na área também tem se tornado expressiva nos últimos anos em 

defesa da aprendizagem ao longo da vida. 

Muitos alunos da EJA são marginalizados dentro do sistema educacional, já que, em geral, 

são vítimas de um sistema social e econômico perverso, que os excluiu de oportunidades 

igualitárias no ensino formal. Nesse sentido Machado (2011, p.397), salienta que “o desafio da 

escolarização de jovens e adultos no Brasil passa pelo enfrentamento de vários condicionantes 

históricos que produziram um país desigual”. A autora afirma ainda, que a educação pode e deve 

ser um dos elementos de busca da superação destas condições. Neste panorama, encontra-se a 

presença de muitas mulheres do campo que por maneiras diversas, tiveram suas trajetórias escolares 

interrompidas ou faltou-lhes a oportunidade de estudarem durante a infância. 

De acordo com Oro, Weschenfelder e Stecanela (2015, p.7) “somente nos últimos trinta 

anos que a mulher vem se beneficiando da lenta expansão e democratização do acesso à escola, que 

se principiou nas camadas mais altas da sociedade”. Enquanto que as mulheres das camadas pobres 

e do meio rural ocupavam funções envolvendo o trabalho doméstico e o cuidado com a agricultura 

familiar, sem visualização e prestígio social. Razão que condicionou ao longo do tempo o 

esquecimento, a marginalização e o pouco investimento em políticas públicas voltadas para 

atendimento a essas mulheres no que tange a educação, o trabalho e melhores condições de vida.  

“A educação de jovens e adultos vem se consolidando como um importante espaço de superação da 

exclusão social daquelas que não tiveram oportunidade de acesso à escolarização na idade regular” 

(ORO, WESCHENFELDER E STECANELA, 2015, p. 8). 

Ao observar tal cenário, é possível evidenciar que a EJA traz novas perspectivas para a 

população adulta, em especial, às mulheres que buscam a escolarização em prol de futuras 

melhorias nas condições educacionais, profissionais e na participação social.  Por ser, talvez a 
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modalidade educacional respaldada pela LDB no 9.394/96, que mais possibilita a inserção de 

mulheres jovens, adultas e idosas na educação, a EJA carrega a responsabilidade de trazer 

elementos que constituem o relacionamento, a diversidade sociocultural, o respeito à identidade e a 

ampliação do conhecimento seja sobre a relação de qualificação, ou pela condição de igualdade e 

acesso a oportunidades e direitos, antes negados às mulheres, em especial as mulheres do campo. 

Nesse sentido, perguntamos: Quem são as mulheres do campo que frequentam a EJA? Quais os 

motivos pelos quais não puderam estudar enquanto crianças? Quais os desafios que enfrentam para 

estudarem numa escola da cidade? Quais as suas trajetórias e projetos de vida? 

Para responder estas e outras questões envolvendo a presença de mulheres do campo na 

EJA, bem como compreender esse contexto, procuramos analisar as trajetórias e projetos de vida de 

mulheres do campo inseridas na educação de jovens e adultos numa escola municipal de Guanambi-

BA.  

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa devido às 

características das questões e objetivos que norteiam o processo de investigação. Na investigação 

realizada, o contexto foi uma escola da Rede Municipal de Ensino de Guanambi que atende sujeitos 

da EJA tanto da cidade, como do campo. 

Como instrumentos de coleta de dados, realizamos o levantamento em bancos de 

informações a partir de documentos como o Projeto Político Pedagógico da escola, LDB no 

9394/96, a Constituição Federal de 1988 e as diretrizes da educação de jovens e adultos, em 

seguida, aplicamos o questionário com todos os estudantes da EJA, matriculados na escola 

pesquisada. Aplicado o questionário aos 201 estudantes da EJA, identificamos apenas duas 

mulheres que cursavam o ensino fundamental II. As duas foram as nossas colaboradoras nas 

entrevistas semiestruturadas (uma com idade de 20 anos e a outra com 46 anos), todas residentes no 

campo. 

Assim, como determina a ética na pesquisa, optamos em atribuir às duas participantes desta 

investigação, bem como a escola (Girassol) locus do estudo, nomes que caracterizam aspectos 

vinculados ao campo e as lutas de mulheres campesinas (Camponesa e Margarida). Após a coleta 

dos dados, o tratamento dos mesmos se deu com base na análise de conteúdo.  
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TRAJETÓRIAS E PROJETOS DE VIDA DE MULHERES DO CAMPO: DO ACESSO À 

EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

As mulheres do campo apresentam trajetórias que percorrem os impedimentos, as 

frustrações, os sonhos e o aprendizado. Para estarem na EJA, as mulheres pesquisadas passam por 

dificuldades que percorreram o difícil acesso à escola, pela incompatibilidade de horários, além do 

fato de ficar pouco tempo com os filhos e o cansaço físico por conta da jornada de trabalho, como 

atestam nos depoimentos a seguir: 

Eu sempre tive muita vontade de voltar a estudar. Não podia estudar porque tinha de 

trabalhar na roça para ajudar meus pais. E agora minhas filhas que me incentivaram 

por ser uma forma de estar mais presente com elas e meus netos e também me distrair 

porque depois que fiquei viúva ficou muito difícil para mim (Margarida, 46 anos, 

entrevista/julho/2018). 

Vim estudar em Guanambi quando tinha sete anos, ficava na casa de uns parentes aqui 

na cidade. Ajudava eles nos serviços da casa, ajudava olhar meus primos e estudava. 

Só que não deu certo ficar aqui mais dessa forma, senti saudades da minha mãe, então 

fiquei só uns seis meses aqui e já voltei para roça para casa dos meus pais, e tive que 

parar aquele ano de estudar. No outro ano eu já vinha da roça para cá para estudar. 

Depois disso, parei de estudar por uns anos, porque trabalhava na roça ajudando 

minha família, e ficava puxado para vir para a escola ...  Aí esse ano umas colegas que 

já vem no ônibus para outra escola que chamaram para estudar, pois na EJA podia 

adiantar os estudos (Camponesa, 20 anos, entrevista/julho/2018). 

As mulheres do campo desde muito cedo assumem atividades que na maioria das vezes as 

impedem de darem continuidade aos seus projetos de vida, em especial aqueles vinculados à 

escolarização. Além disso, assumem muitas tarefas da família, uma vez que estas sobrevivem da 

agricultura familiar e do trabalho coletivo com todos os membros da família (MARQUES, 2017). 

Além disso, muitas meninas do campo são obrigadas a virem para a cidade para continuarem 

os estudos, como a maioria dessas não podem contar com a ajuda financeira da família para se 

manterem na cidade e estudarem, vão para casas de parentes e ajudam no serviço doméstico como 

observamos na fala de Camponesa. “Como eu devia obrigação aos meus parentes, porque ficava 

em suas casas para estudar, ajudava nos serviços da casa, cuidar dos seus filhos, etc.”. 

Para Zago (2016, p. 73), “a literatura consultada que aborda as transformações sociais no 

campo sinaliza um movimento migratório do rural para o urbano mais acentuado entre as moças 

que entre os rapazes”.  
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Acreditamos que no caso de Camponesa, a decisão de vir para a cidade perpassa pela 

condição de ser moradora do campo e não ter próximo de sua localidade escolas para recebê-la. 

Dificuldades históricas, de acesso à educação e à garantia de direitos sociais.  

Aspectos que contradizem com garantias estabelecidas, se compreendido que, em âmbito 

nacional, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/96, a oferta de educação 

deve ser oferecida próxima à residência. Realidade instrumentalizada por políticas que agem na 

contramão de garantias já estabelecidas e desconsideram que o fechamento de escolas no campo é 

crime, como estabelecido pela lei 12.960, sancionada em 20141. É o caso, por exemplo, do 

município de Guanambi/BA que instituiu o fechamento de 103 escolas localizadas no meio rural 

com o processo de nucleação ocorrido a partir do ano 2005.    

Nesse sentido, ao indagarmos às participantes da pesquisa sobre a saída ou não do campo 

para darem continuidade aos estudos, elas responderam:  

Quando pequena morei aqui na casa de parentes para estudar, mas não dá certo. Aí eu 

continuo morando com meus pais na roça. É difícil trabalhar o dia todo e a noite vir 

para a escola, ter que esperar o ônibus, chegar tarde em casa. Mas também, não ando 

muito para pegar o ônibus. O que é bom que minhas vizinhas vêm também, então 

anima (Camponesa, 20 anos, entrevista/julho/2018). 

Durante a semana fico na casa de minhas filhas, aqui na cidade, e nos finais de semana 

volto para a zona rural. Estou cansada, mas estou aqui. Tem que ter vontade mesmo 

(Margarida, 46 anos, entrevista/julho/2018). 

Percebemos que mesmo diante das dificuldades de chegarem à escola, como o cansaço do 

dia de trabalho e da viagem de ônibus até a escola, as mulheres demonstram perseverança. Para 

Camponesa, essa necessidade perpassa pelo desejo de alcançar oportunidades que a seu vê, só com 

o estudo se pode alcançar, “meus pais não tiveram oportunidade de estudar, mas eles querem que 

eu estude. Meus irmãos vêm estudar pela manhã e preciso arrumar um emprego e, pra encontrar 

emprego tem que estudar (Camponesa, 20 anos, entrevista/julho/2018). 

Essa expectativa em muitos casos é determinada pela necessidade do trabalho para 

contribuir com a renda familiar.  

 
1 Sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff, a Lei 12.960 de 2014 altera a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, Lei 9.394 de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, “para fazer constar a exigência 
de manifestação de órgão normativo do sistema de ensino para o fechamento de escolas do campo, indígenas e 
quilombolas” (BRASIL, 2014, p.1). 
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Com outra visão do que a escola pode proporcionar, Margarida relata: 

Estou sentindo melhor, os estudos distraem mais a cabeça da gente. Estou aprendendo 

a ler, escrever mensagens para minhas filhas no celular. Não me sinto uma pessoa tão 

velha, me sinto mais nova pela convivência com as pessoas mais novas (Margarida, 46 

anos, entrevista/julho/2018). 

Para ela, as principais motivações do retorno à escola surgem da necessidade de aprender a 

ler e a escrever, demonstrando que a escolarização neste sentido pode de certa forma incluí-la no 

contexto social, observamos que ela destaca que essa oportunidade de estudar na EJA possibilita o 

encontro com grupos de faixas etárias menores ou iguais ao dela, fator que ela considera positivo, 

talvez pela troca de experiências e vivências. Como também destaca a possibilidade de utilizar 

novos recursos tecnológicos para conversar com as filhas. 

Segundo Andrade (2008, p. 6), “se, antes, o lugar da mulher era em casa, para cuidar de 

afazeres domésticos e das crianças, hoje o lugar da mulher também é na escola”. Para Margarida e 

Camponesa está na educação de jovens e adultos, evidencia efeitos positivos que a EJA proporciona 

nas suas vidas. O que justifica, talvez, pelo sentido que elas atribuem a EJA, pela representação de 

um espaço em que os efeitos da exclusão são minimizados, com novas oportunidades e caminhos a 

trilharem. Com o olhar de possibilidade para o aumento da renda e da qualificação profissional e a 

inserção nos espaços de socialização que se ampliam à medida que refletem numa nova visão de 

mundo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mulheres do campo muitas vezes, são parte de uma trajetória histórica marcada pelas 

interrupções dos projetos de vida vinculados à escolarização. Por isso, nesta pesquisa, objetivamos 

compreender a trajetória e projetos de vida das mulheres do campo inseridas na EJA. 

Buscamos por meio do perfil das mulheres do campo conhecer quem são as mulheres 

matriculadas em uma escola regular do município de Guanambi-BA, bem como as trajetórias e 

projetos de vida dessas mulheres inseridas na modalidade de ensino no que configura aspectos que 

vão do acesso à experiência na EJA. 

Os resultados apresentados põem em destaque uma realidade que traz a marca histórica das 

desigualdades educacionais, institucionalizada ao longo do tempo pela ilegal ação de fechar escolas 

no meio rural, consequentemente, pela obrigatoriedade de serem remanejados para as escolas da 

cidade, e por muitas vezes desistirem por falta de transporte escolar, por não verem considerados, 
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na escola, as relações cotidianas das quais fazem parte ou pela necessidade de trabalhar. Por isso, 

Arroyo (2005, p. 22) afirma que os alunos da EJA são “jovens e adultos com rosto, com histórias, 

com cor, com trajetórias sócio-étnico-racial, do campo, da periferia”. São mulheres que enxergam 

na EJA, assim como Margarida e Camponesa, a representação de mudança, a continuação de seus 

projetos de vida, agora possíveis pelos efeitos positivos adquiridos durante essa fase de 

escolarização, pela possibilidade de inserção profissional e social a espaços onde antes não 

poderiam adentrar.  

Diante disso, consideramos necessária a organização pedagógica que contemple a realidade 

dos estudantes da EJA, levando em consideração as especificidades dos sujeitos provindos do 

campo, em especial, das mulheres camponesas.  
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Resumo 

Este texto apresenta parte dos resultados da pesquisa de Pós-graduação Lato Sensu em Educação do 
Campo realizada no ano de 2018 com mulheres do campo inseridas na educação de jovens e adultos 
que procurou compreender a trajetória e projetos de vida de mulheres que estudam na EJA no 
município de Guanambi-BA. Para a construção desta investigação utilizamos a abordagem 
metodológica da pesquisa qualitativa. Como instrumentos de coleta de dados, realizamos o 
levantamento em bancos de informações a partir de documentos disponibilizados pela própria escola, 
aplicamos o questionário com todos os estudantes da educação de jovens e adultos matriculados na 
escola pesquisada, a aplicação do questionário serviu para a seleção das colaboradoras para a entrevista 
semiestruturada. Assim, foram identificadas apenas duas mulheres residentes no campo à época da 
pesquisa e que cursavam a EJA, as quais foram entrevistadas. Os resultados apresentados põem em 
destaque uma realidade que traz a marca histórica das desigualdades educacionais, institucionalizada ao 
longo do tempo pela ação de fechar escolas no meio rural, consequentemente, pela obrigatoriedade dos 
estudantes serem remanejados para as escolas da cidade, e por muitas vezes desistirem por não verem 
considerados, na escola, as relações cotidianas das quais fazem parte, ou pela necessidade de trabalhar. 
Os resultados da pesquisa apontaram também que as mulheres enxergam na EJA a representação de 
mudança, a continuação de seus projetos de vida, agora possíveis pelos efeitos positivos adquiridos 
durante essa fase de escolarização, pela possibilidade de inserção profissional e social a espaços onde 
antes não poderiam adentrar.  Diante disso, consideramos necessária uma organização pedagógica que 
contemple a realidade e especificidades dos sujeitos inseridos nessa modalidade de ensino, mais 
especificamente, as singularidades das mulheres do campo que estudam na cidade. 

Palavras-chave: Trajetória; Projetos de vida; Mulheres do campo; Educação de Jovens e Adultos. 
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INTRODUÇÃO 

A violência urbana é retratada diariamente nos noticiários através de casos de homicídios, 

tráfico de drogas e outros crimes. Ser um estudante do ensino médio em um ambiente tão hostil é 

desestimulante, uma vez que as perspectivas da realidade em que estão imersos e o incentivo que 

este meio dá aos que procuram avançar em suas formações são mínimos. 

Para o estudante do ensino regular noturno, essa violência torna-se muitas vezes um 

impeditivo de frequentar as aulas e realizar atividades na escola. Diante dessa realidade, não é 

possível esperar que o estudante fique alheio a essas situações durante as aulas, concentrando-se 

apenas no que está sendo ministrado O docente, por sua vez, precisa considerar que esta realidade 

pode afetar desenvolvimento escolar do estudante, utilizando-se desta realidade como forma de 

motivação do estudante, a fim de que este veja em sua formação uma chance de mudar a sua 

realidade e quiçá a de seu meio. 

Partindo desta observação, desenvolvemos uma experiência social com estudantes da 1ª 

série do ensino médio regular noturno de uma escola pública localizada no complexo da Maré. 

Nesta experiência, os estudantes inicialmente discutiram os conceitos de Massa e Peso em uma aula 

sob a perspectiva interativa-dialógica de Mortimer e Scott (2002) e, em seguida, realizaram uma 

atividade recortando de um encarte de supermercado, produtos de diferentes massas e calculando a 

força peso dos mesmos na superfície da Terra e na de Marte.  

Entendemos que esta atividade é uma experiência social, pois os estudantes tiveram a 

chance de trazer para o momento da aula seus conhecimentos prévios sobre o que é massa, força e 

peso para serem discutidos à luz da Física, desenvolvendo, assim, argumentos para discussões mais 

elaboradas fora do ambiente da escola, ampliando sua visão e leitura de mundo (FREIRE, 1996). 

Ainda, houve a oportunidade de se trabalhar unidades de medidas de algumas grandezas físicas a 

partir de uma situação de sua rotina. A compreensão de que 2 litros de refrigerante e 2 kg de batata 

não representam a mesma grandeza física traz a percepção de que líquidos se comportam de forma 

diferente de sólidos. Temos ciência de que todos esses conhecimentos têm relação imediata com a 

realidade do estudante, como, por exemplo, em uma discussão com seus vizinhos sobre possíveis 

erros na pesagem que algum estabelecimento da região possa estar praticando ou na relação 

preço/massa na hora de identificar se um produto é mais caro ou mais barato que outro, sendo que 

possuem massas diferentes. Além disso, a compreensão dos conceitos pode levar o estudante a 

perceber que a Ciência, inserida no mundo e construída por nós, seres humanos, também faz parte 
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da nossa cultura, Silva (2009) baseia-se em Dubet (1994) para definir este tipo de experimento 

como “uma noção que designa as condutas individuais e coletivas dominadas pela heterogeneidade 

dos seus princípios construtivos e pela atividade dos indivíduos que devem construir o sentido das 

suas práticas no bojo desta heterogeneidade” (DUBET, 1994 apud SILVA, 2009, p. 286). 

O ENSINO MÉDIO REGULAR NOTURNO 

Segundo Togni e Carvalho (2007) o ensino médio regular noturno surge na promulgação da 

Constituição Federal em 1988. Esta modalidade vai ao encontro da necessidade, na década de 1990, 

de os jovens ingressarem mais cedo no mercado de trabalho devido a alterações no perfil 

socioeconômico de suas famílias, por estar à procura de emprego, de auxiliar nas atividades 

domésticas, mas, também, por esses estudantes irem “para a escola para encontrar seu grupo 

social; ou, como dizem, para buscar algo melhor na vida” (TOGNI E CARVALHO,2007)    

Com um ensino noturno que segue as diretrizes, currículo e calendário acadêmico do ensino 

diurno e se diferenciando apenas numa redução de 5 minutos na duração da aula, a prática docente 

nesta modalidade de ensino apresentam algumas dificuldades como terceiro turno da jornada de 

trabalho do professor, falta de recursos nas escolas e  

Outra dificuldade encontrada por esses professores é que os conteúdos a serem 

desenvolvidos são os mesmos dos cursos diurnos. Não é levado em consideração, pela 

estruturação dos cursos, que os interesses dos alunos do noturno sejam diferentes 

daqueles do diurno e, portanto, a forma de trabalhar os conteúdos também deve ser 

diferente. (TOGNI E CARVALHO, 2007) 

Todavia, ensinar, independente do local, do período ou da situação socioeconômica e 

cultural, exige do docente muito mais que a mera transmissão da informação. Para Paulo Freire, 

ensinar significa “criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (Freire, 1996, 

p.22). Para o ensino noturno, essa perspectiva freiriana precisa ser posta em prática urgentemente: 

apesar de ter o mesmo currículo e as mesmas diretrizes do ensino diurno,  

O ensino médio noturno deve estar voltado para a compreensão das características e 

especificidades do alunado, subsídios para os educadores refletirem acerca dessa 

realidade e de suas possíveis decorrências para a organização do trabalho escolar, no 

que se refere à oportunidade e à pertinência de se delinearem alternativas 

diversificadas de intervenção de atendimento escolar. (DANIEL, 2009, p. 04) 
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Assim, em relação à prática docente no ensino médio regular noturno, Togni e Carvalho 

(2007) baseiam-se em Carvalho (1998) quando colocam que os professores desta modalidade de 

ensino não demonstram empenho na formação de seus estudantes como cidadãos nem conhecem a 

realidade dos mesmos, não permitindo nem aproveitando a oportunidade de uma interação entre o 

conhecimento cotidiano e o escolar na formação deste estudante.  

Freire (1996) coloca que um dos saberes necessários para uma prática docente crítica é 

conhecer o contorno geográfico e social do estudante como forma de abrir espaço para o diálogo. 

Moreira (2018) coloca que, quando do uso de situações-problemas no Ensino de Física, situações 

que façam sentido para o estudante é uma questão de cidadania, “É um erro começar a ensinar sem 

usar situações que tenham sentido para os alunos, uma falha bastante comum no ensino de Física” 

(MOREIRA, 2018, P. 77). 

A EXPERIÊNCIA SOCIAL 

Dutra (2009) apresenta o cenário em que essa experiência social se realiza: uma escola 

imersa na violência, mas cercada por três universidades, com projetos sociais que possibilitam 

formação profissional, atividades culturais e prática de esportes.  

O experimento aqui proposto sempre é realizado com as turmas de 1º ano e é realizado em 

duas partes: uma discussão inicial sobre os conceitos de Peso e Massa e uma atividade onde eles 

deveriam selecionar três itens de massas diferentes e depois calcular o módulo de suas forcas Peso 

na Terra e em Marte. Sempre que chega a este momento, os estudantes já viram a 1ª e a 2ª leis de 

Newton anteriormente, logo o termo massa não tinha sido discutido, mas já tinha sido visto.  

Para a realização da discussão, a professora utiliza uma abordagem comunicativa interativa-

dialógica, onde, segundo Mortimer e Scott (2002), “o professor considera o que o estudante tem a 

dizer do ponto de vista do próprio estudante; mais de uma ‘voz’ é considerada e há uma inter-

animação de ideias” (MORTIMER E SCOTT, OP. CIT. p. 287). Para tal, a professora solicitou que 

os alunos conceituassem massa e as respostas apresentadas giraram em torno de quantidade de 

matéria. Em uma turma específica, porém, o seguinte diálogo se estabeleceu: 

Professora: Qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando eu falo a 

palavra “massa”?  

Estudante 1: Macarrão! 

Estudante 2: Pizza... 
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Estudante 3: Cimento? 

Estudante 4: É pó, “fessora”.  

Imediatamente após essa colocação, o estudante deu um sorriso onde era possível observar 

que o mesmo tentara causar um desconforto na professora. No contexto social em que esses 

estudantes estão imersos, temáticas como drogas e violência surgem naturalmente na sala de aula, 

sejam em colocações como a expressa no diálogo, sejam através de narrativas em sala de aula nos 

mais diferentes momentos. Para Freire (1996, p. 98-104), a escola não é um mundo à parte, ideal, 

onde tudo é programado para dar certo (o que, em geral, não acontece). Dutra (2009) respalda-se 

em Freire (1996) quando coloca que  

A escola está inserida em uma realidade e é parte dessa realidade. Se a realidade do 

estudante é achar que falar de drogas pode amedrontar o professor, este precisa estar 

preparado para falar abertamente sobre o assunto. Assim, entende-se que o professor 

pode encarar o assunto com naturalidade, tirando este estigma de assunto proibido. O 

professor, independente de sua área de formação e atuação, precisa saber discutir o 

mundo do estudante. E se drogas fazem parte desse mundo, combatê-las é obrigação 

do professor de Física também. Então, reconhecer que o “pó” é um exemplo de uma 

de massa, comentar que ele é vendido em gramas, enveredar, mesmo que brevemente, 

que pequenas quantidades de drogas viciam e grandes quantidades matam os usuários, 

é uma necessidade que o professor de Física também deve suprir. (DUTRA, 2019, p. 

84) 

Seguindo a discussão, a professora explicou que todas as respostas dadas estavam corretas 

porque todos os exemplos citados possuíam massa, que era a quantidade de matéria que os 

constituía. Assim, ela explicou que massa era uma grandeza escalar porque só a informação da 

quantidade já era toda a informação necessária para defini-la. Explicou também que a massa não 

variava dependendo da aceleração da gravidade onde quer que o corpo estivesse e exemplificando 

que 1,0 kg de batatas teria 1 kg tanto na Terra como na Lua, em Marte ou Vênus. Comentou ainda 

que o instrumento utilizado para se medir a massa de um corpo era a balança. Em sequência, 

explicou que o peso era uma força e como tal, era uma grandeza vetorial, onde sempre era 

necessário definir sua intensidade, sua direção e seu sentido. As definições de vetores assim como 

sua operalização já haviam sido discutidas anteriormente 

No momento subsequente, foi realizada a seguinte atividade: os estudantes receberam um 

encarte de supermercado e uma folha com a instrução de que deveriam escolher três produtos de 

massas diferentes, recortá-los e colá-los na folha. Ao lado, utilizando a relação P=m.g, deveriam 
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determinar o módulo da força peso desses produtos se eles estivessem na superfície da Terra, com g 

aproximadamente igual a 9,8 m/s2, e em Marte, considerando g=3,7 m/s2. Era permitido o uso de 

calculadora para efetuar os cálculos, mas só o resultado não seria considerado. Eles precisariam 

apresentar como desenvolveram os mesmos.  

Também foi solicitada a interação entre os estudantes: sob a observação da professora, 

alguns ajudavam seus pares na escolha dos produtos e na estruturação dos cálculos da intensidade 

da força peso nos dois locais. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A realização de uma atividade aparentemente simples dentro do contexto em que está 

inserida a escola apresenta alguns desdobramentos interessantes: o primeiro deles é observar a falta 

de familiaridade desses alunos com as unidades de medida e seus múltiplos. Eles apresentaram 

muita dificuldade em diferenciar unidades de medida de volume (litros, mililitros) e de massa 

(gramas, quilogramas). A presença dessas lacunas é um fato e essa atividade serviu tanto para fazer 

esta identificação quanto como uma oportunidade para discuti-la. 

Outro desdobramento é uma identificação da dificuldade dos alunos em operacionalizar os 

cálculos mesmo com o auxílio da calculadora. Muitos alunos precisaram de uma atenção especial 

da professora por não conseguirem identificar qual a operação matemática deveriam fazer para 

determinar a intensidade da força peso. “É de somar ou é ‘de vezes’, professora?” foi uma das 

indagações ouvidas. É mais uma lacuna que não foi resolvida no ensino fundamental e compromete 

o desenvolvimento do estudante no ensino médio. É muito comum escutar os estudantes falarem 

que não gostam de Física porque tem muita Matemática. Entretanto, o que nos interessava nesta 

atividade era a compreensão dos conceitos físicos e a capacidade de diferenciação entre eles. 

Consideramos que nosso objetivo foi alcançado.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Togni e Carvalho (2007) colocam que o estudante do ensino médio noturno se diferencia do 

diurno não só por suas necessidades decorrentes de ser trabalhador, mas, principalmente pelos seus 

objetivos:  

Os alunos, portanto, buscam nas escolas muito mais do que instrução; buscam 

igualdade de oportunidades e formas de não-exclusão. As experiências vividas no 

ambiente de trabalho marcam profundamente a relação do aluno com a escola e criam 
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uma expectativa imediatista a respeito do que a escola pode lhes oferecer. (TOGNI E 

CARVALHO, 2007) 

Entretanto, é preciso sempre recordar que esse estudante já chega cansado à escola após um 

dia inteiro de trabalho, onde muitas vezes se deparam com falta de aulas por não terem professores 

ou por conta da violência no entorno da escola ou de suas residências, ou, por outras, com 

conteúdos ministrados de forma desestimulantes ou que fogem à realidade deles, corroborando para 

que esses estudantes abandonem definitiva ou temporariamente os estudos ou que reprovem com 

frequência. 

Os docentes que lecionam para o curso noturno precisam ter ciência das dificuldades e 

lacunas que estes estudantes apresentam e desenvolver tanto aulas quanto atividades que possam 

envolvê-los e estimulá-los nessa jornada, desenvolvendo atividades que levem em consideração 

suas experiências e considerando suas colocações. Isso em Física faz toda diferença! Esses 

estudantes possuem uma bagagem diferente de vida que pode (e deve!) ser aproveitada.  

É necessária também que os governos tratem o ensino regular noturno com o devido respeito 

e diferenciação. Não se trata de acabar com esta modalidade nem restringir esses estudantes 

somente Ensino de Jovens e Adultos (EJA). O ensino regular noturno precisa ter legislação e 

currículos próprios e que respeitem suas características. 
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Resumo 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma prática docente no ensino de física baseada na 
ferramenta sociocultural de abordagem comunicativa proposta por Mortimer e Scott, com foco nos 
conceitos Peso e Massa. A prática destinou-se a um público que recebe cada vez menos atenção quanto 
à formação básica: estudantes do ensino médio regular noturno. O aumento da necessidade de jovens 
se inserirem no mercado de trabalho, de participarem mais ativamente das atividades domésticas e o 
encontro com o seu grupo social são apresentados como motivação para escolherem esta modalidade 
de ensino. Todavia, a escola regular noturna não vem sendo pensada para atender às suas 
peculiaridades, seguindo as diretrizes e currículos do ensino diurno e acarretando uma série de 
dificuldades para docentes e discentes, como o 3° turno de sua jornada de trabalho. Assim, buscamos 
realizamos realizar uma experiência social em Física com estudantes do 1° ano do ensino médio de uma 
escola regular noturna situada no complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A prática iniciou-se com uma 
discussão baseada na abordagem comunicativa interativa-dialógica, proposta e analisada por Mortimer e 
Scott, dos conceitos de peso e massa, onde se identificou a influência do entorno da escola na 
colocação de um dos estudantes. No momento seguinte, procedeu-se a uma atividade envolvendo um 
elemento do cotidiano dos estudantes: um encarte de supermercado. Algumas lacunas na aprendizagem 
de outros conteúdos necessários à realização da atividade foram identificados, como a diferenciação de 
unidades de medida de volume e massa e as operações matemáticas. Verificou-se ainda a necessidade de 
um olhar mais cuidadoso das autoridades para o ensino regular noturno e suas peculiaridades e como a 
violência está presente no cotidiano dos alunos, seja como um dos motivadores para seu desestímulo 
ou como exemplo para uma grandeza física. 

Palavras-chave: Prática Docente; Ensino de Física; Abordagem Comunicativa; Experimento Social; 
Ensino Médio Regular Noturno. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo abordar sobre a questão da diversidade na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), apontando como as políticas públicas educacionais tem contemplado esta 

temática. É importante assinalar que esta discussão aparece com muita força nas lutas dos 

movimentos sociais no Brasil ao longo anos, pontuando a necessidade de demandas educacionais 

que contemplem a elaboração e a efetivação de diretrizes para a diversidade, ou seja, a luta por uma 

proposta educacional que considere as peculiaridades regionais, culturais e sociais de cada 

população. 

A atuação da sociedade civil, mais especificamente, dos movimentos sociais, não é algo 

recente na trajetória da Educação de Jovens e Adultos. Os movimentos de cultura popular, desde os 

anos de 1960, buscavam ampliar o nível de compreensão da população sobre suas próprias 

condições de vida, a partir de uma educação transformadora. Tal movimento teve forte influência 

do pensamento de Paulo Freire que, elaborou uma nova perspectiva de educação, fundamentada em 

práticas educativas que se orientam para a defesa dos interesses do povo, e que tem como princípio 

a participação dialógica e emancipadora dos cidadãos-educandos, reconhecendo os sujeitos como 

produtores de cultura e protagonistas do processo educativo (FREIRE, 1987). 

Esta concepção de educação popular defendida por este educador segue na direção de uma 

concepção educativa que vincula explicitamente a educação à política, na busca de contribuir para a 

construção de processos de resistência e para a emancipação humana, seguindo uma lógica distinta 

do ensino predominante operado sob a lógica do capital. 

No final da década de 70 e início dos anos de 1980, as ações dos movimentos sociais 

também contribuiram com avanços democráticos no campo educacional e na constituição de 

políticas educacionais por meio de propostas voltadas para o respeito à diversidade. A luta pelo 

direito à diversidade – desenvolvida por alguns dos movimentos sociais que se organizam em torno 

da constituição de identidades socioculturais - tem caráter efetivo na tentativa de romper com a 

história da desigualdade e exclusão social presentes no histórico da educação brasileira, com 

direitos negados a uma grande parcela da população e desrespeito a suas diferenças. Para esses 

sujeitos, os movimentos sociais surgem visando resgatar uma dívida histórica de negação ao acesso 

e a desvalorização de seus saberes e de sua cultura. Assim, a luta dos movimentos sociais pelo 

direito à diversidade traz para o debate o questionamento do papel das atuais políticas públicas na 
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redução das desigualdades sociais, que se manifestam por meio das diferenças de classe, gênero, 

raça, dentre outros. 

Atualmente, a discussão sobre diversidade no campo das Ciências Sociais perpassa por 

inúmeras perspectivas teóricas e propostas que buscam a interação entre identidades e culturas 

diferentes como, por exemplo, as heterogeneidades, pluralidades, culturas, multiculturalismo, entre 

outros. Sobre isso, os estudos de Fleuri (2006) salientam que, apesar da especificidade das 

propostas que abordam a questão da diversidade, elas têm o grande desafio de promover o respeito 

às diferenças, sejam elas de classe, culturais, étnicas, de gênero, geracionais, etc. Para o autor, a 

riqueza desse campo de debate está na multiplicidade de perspectivas que interagem e que não 

podem ser reduzidas a um esquema proposto como modelo universal e homogêneo. 

Diante desta perspectiva, a EJA apresenta-se como uma importante modalidade de ensino 

que visa oportunizar o direito a educação de jovens e adultos alijados da escola e a disseminação de 

conceitos que valorizem a troca de experiências e a luta pelo direito e reconhecimento das 

diferenças. Neste contexto, a concepção de diversidade cultural é contemplada como sinônimo de 

diálogo e de trocas de valores, em oposição à homogeneização e imposição cultural. 

No decorrer deste texto, será apresentado por meio da análise dos documentos legais, um 

breve panorama das políticas públicas educacionais no Brasil sobre a diversidade e sua relação com 

campo da EJA, visando à necessidade de amenizar o histórico de desigualdades e exclusão das 

populações marginalizadas no sistema público brasileiro bem como no desenvolvimento de práticas 

educativas que reconheçam as diferenças de jovens e adultos que retornam a escola. 

UM BREVE PANORAMA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS SOBRE A 

DIVERSIDADE  

No campo da Educação de Jovens e Adultos, a discussão sobre a diversidade aparece 

diretamente relacionada ao campo do direito. Especificamente, entre jovens e adultos que não 

tiveram acesso à escola ou abandonaram a escolarização e que estão em sua maioria, situados em 

grupos marginalizados como: afrodescentes (negras), população do campo, mulheres, quilombolas, 

indígenas, em situação de privação de liberdade entre outros.  Nesse sentido, a EJA assume um 

caráter efetivo na tentativa de romper com a história da desigualdade e exclusão social ao se 

apresentar como uma modalidade de ensino que visa concretizar o direito a educação de jovens e 

adultos alijados da escola, direito este assegurado pela Constituição Federal de 1988. 
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No bojo desta discussão há uma perspectiva de valorização de práticas educativas que 

reconhece as diferenças de jovens e adultos que retornam a escola. Há o reconhecimento de que o 

público da EJA é formado por distintos e heterogêneos sujeitos que, em geral tiveram algum tipo de 

experiência escolar na infância, que não permitiram concluírem seus os estudos por situações 

diversas. Muitos desses sujeitos estão vinculados a populações em situações de vulnerabilidade, 

injustiça e pobreza. 

Atualmente, nas agendas e nos diversos documentos legais nacionais e internacionais já são 

incorporados temas voltados para o respeito à diferença. A própria Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9.394 de 20/12/1996 aborda a questão da diversidade ao enfatizar que a 

organização do currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio deve ter 

uma base nacional comum a ser complementada por uma parte diversificada, atendendo as 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.  Além 

disso, coloca o ensino da história do Brasil e as contribuições das diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro (art. 26 e 26-A) e ainda prevê uma atenção especial para a oferta de 

educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas (art.78 e 79). 

A legislação educacional (LDB N.9394/96) reflete avanços que também se consolidam no 

campo da Educação de Jovens e Adultos, da Educação Especial e da Educação Rural ao determinar 

que os sistemas de ensino devem oferecer oportunidades educacionais adequadas e adaptações 

necessárias a cada realidade, respeitando as características do seu público e suas condições de vida.  

Assim, a partir desse documento legal, essas modalidades de ensino passaram a contemplar a 

heterogeneidade em suas propostas curriculares e materiais didáticos. Percebe-se que, a atual 

legislação tentou romper, ao menos no plano formal, com a visão da EJA como reposição de 

escolaridade, com currículo adaptado e redução do tempo e do conteúdo do ensino regular 

destinado a crianças e adolescentes. 

Ademais, a Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos (V CONFITEA) 

realizada em 1997, em Hamburgo, foi também um marco importante considerando a especificidade 

da EJA. Nesta Conferência, temas de conteúdo democrático que a educação popular foi 

incorporando ao longo de seu percurso passaram a ser incluído nas agendas internacionais e 

nacionais, como a atenção ao multiculturalismo.  A partir dessas recomendações cresce o 

reconhecimento de sujeitos específicos e diversos: mulher, jovens, migrantes, pessoas portadoras de 

necessidades especiais ou em reclusão (HADDAD, 2009). 
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Não obstante, a resolução CNE n. 11/2000, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, apresenta questões significativos sobre esta 

modalidade de ensino como: a necessidade de uma abordagem pedagógica específica que considera 

as situações e perfis do alunado; reconhece essa modalidade de ensino como dívida social não 

reparada a pessoas que não tiveram a oportunidade de acessar o direito à educação na idade 

considerada escolar, de forma a explicitar as três distintas funções dessa modalidade de ensino: 

reparadora (reparação de direitos educativos violados), equalizadora (equalização de oportunidades 

educacionais) e qualificadora (qualificação permanente). 

No Brasil, diversas ações no campo da EJA vêm sendo realizadas por pesquisadores, 

professores, movimentos sociais entre outros para ressignificar e valorizar a diversidade cultural 

presente nos sujeitos desta modalidade de ensino, o que faz com que, aos poucos, cresça a 

conscientização sobre o tema no espaço escolar. No entanto, não se pode deixar de mencionar que, 

ainda existe muita dificuldade de se trabalhar no cotidiano escolar com as diversas manifestações 

das diferenças. 

O avanço da proposta curricular de nosso país para reconhecer a necessidade de inserir o 

tema da diversidade cultural no âmbito da educação formal e nas modalidades de ensino, como a 

Educação de Jovens pode ser considerada o início para a implementação efetiva deste tema nas 

práticas pedagógico-curriculares. Entretanto, Em meio a essas conquistas legais ainda existem 

grandes desafios no reconhecimento do direito a diversidade. Ainda existem profundas lacunas e 

necessidades de políticas públicas mais intensas que contemplem a diversidade a fim de romper a 

homogeneização presente na cultura escolar e na sociedade. Neste sentido, a formulação de 

políticas públicas educacionais tem um papel importante para garantir a inclusão e o 

reconhecimento da diversidade cultural na sociedade brasileira, por se tratar da preservação e da 

valorização da diferença na sociedade. 

CONCLUSÕES 

A formulação de políticas públicas educacionais tem um papel importante para garantir a 

inclusão e o reconhecimento da diversidade cultural na sociedade brasileira a fim de superar a 

homogeneização e a imposição de uma única cultura na escola e nos diversos espaços sociais. A 

luta pelo direito às diferenças e por uma educação igualitária sempre constituiu uma das demandas 

defendidas pelos movimentos de educação popular ao longo da história, indo de encontro ao 

sistema capitalista, à ideia da existência de uma cultura universal e à padronização de valores e 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 755 

comportamentos sem considerar as especificidades dos sujeitos. Desse modo, as lutas dos 

movimentos por uma educação democrática são essenciais pelo fato de trazerem novos rumos às 

políticas públicas no que concerne à redução das desigualdades e exclusão social no Brasil. 

Hoje, a EJA é pensada na perspectiva da educação ao longo da vida como garantia do direito 

de todos à educação, respeitando a diversidade e a especificidade de seus sujeitos. No entanto, é 

importante assinalar, que muitas das conquistas da sociedade civil ao longo dos últimos anos 

passam por um momento de apreensão na conjuntura social devido ao regime político instituído no 

governo que busca a descontinuidade das efetivas políticas no campo educacional, como também 

não enaltece a construção de políticas voltadas para o respeito à diversidade cultural e a 

heterogeneidade tão presente na realidade brasileira. 
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Resumo 

O presente texto tem por objetivo abordar sobre a questão da diversidade na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), apontando como as políticas públicas educacionais tem contemplado esta temática. É 
importante assinalar que esta discussão aparece com muita força nas lutas dos movimentos sociais no 
Brasil ao longo anos, enfatizando a necessidade de demandas educacionais que contemplem a 
elaboração e a efetivação de diretrizes para a diversidade, ou seja, a luta por uma proposta educacional 
que considere as peculiaridades regionais, culturais e sociais de cada população. No campo da Educação 
de Jovens e Adultos, a discussão sobre a diversidade aparece diretamente relacionada ao campo do 
direito e no reconhecimento das diferenças. Especificamente, entre jovens e adultos que não tiveram 
acesso ou abandonaram a escolarização e que estão em sua maioria, situados em grupos marginalizados 
na sociedade, como exemplo: afrodescentes (negros), população do campo, mulheres, quilombolas, 
indígenas, LGBTs, pessoas em situação de privação de liberdade entre outros. Nesse sentido, a EJA 
assume um caráter efetivo na tentativa de romper com a história da desigualdade e exclusão social ao se 
apresentar como uma modalidade de ensino assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional n.9394/96, que visa oportunizar o direito a educação de jovens e adultos alijados da escola. 
Em suma, o artigo analisa os documentos legais nacionais e internacionais voltados para o respeito à 
diferença, bem como enfatiza a importância de propostas educacionais que contemplem a diversidade 
na EJA para a disseminação de conceitos que valorizem a troca de experiências, a luta pelo direito e 
reconhecimento das diferenças, a fim de romper com a homogeneização presente na cultura escolar e 
na sociedade. Identifica a necessidade de políticas públicas educacionais mais intensas para garantia da 
inclusão e o reconhecimento da diversidade cultural na sociedade brasileira. 

Palavras-chave: 1; Políticas Públicas 2; EJA 3; Diversidade 4; Sujeitos; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS DIFERENÇAS ÉTNICO-RACIAIS NOS LIVROS 

DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA DOS ANOS INICIAIS: 

CONSIDERAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Vinícius de Luna Chagas Costa – UFRRJ 

Diomario da Silva Junior – UFRRJ 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 758 

INTRODUÇÃO 

Ao analisar o livro didático sob a perspectiva das políticas públicas educacionais, buscamos 

entender como a questão racial é abordada na discussão do currículo de Geografia dos anos iniciais, 

um campo de disputa social. Recentemente os livros didáticos e os conteúdos elencados nos 

materiais didáticos foram alvo de ataques por parte do atual presidente da república. Para esta 

análise, tomamos por base o conjunto de leis gerais que regulam o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, agora combinada a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). O recorte temporal data o ano de 2017, quando se publica o Edital do 

PNLD para os anos iniciais e ocorre a homologação da base. A BNCC neste contexto trata-se de 

não só de um marco legal, mas de uma política que integra o corpo das reformas educacionais em 

um contexto neoliberal. 

Entendemos que o livro didático é um elemento pertencente à cultura escolar, por ser um 

objeto reconhecido como instrumento do saber sistematizado. Apoio à prática docente deve ser 

considerado como mais um material didático (e não o único!) a contribuir com um uma visão que 

supere o racismo no ensino de Geografia. Neste sentido, é impensável que o docente abra mão do 

uso do livro didático, pois o material incorpora uma gama de recursos pedagógicos (mapas, 

imagens e textos) que pela falta de tempo para planejar na educação básica seria muito difícil 

reunir. A própria expressão – livro didático – já nos dá uma ideia de que existe o objetivo de 

proporcionar o conhecimento a quem o acessa, e aqui falamos de estudantes pertencentes a uma 

rede pública municipal, que recebem o material de forma gratuita e têm direito a utilizar o material 

didático. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A matriz teórica do trabalho viabilizou compreender a avaliação pedagógica do livro 

didático como entrecruzamento entre o pensar e exercer o trabalho docente. Ao envolver a 

Geografia e as relações étnico-raciais, os estudos de teóricos como Renato Emerson dos Santos e 

Ivaine Tonini foram substanciais, ao observarem os livros didáticos como dispositivos de poder 

que, apesar das lutas sociais, refletem discursos de hegemonia racial. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Coletamos as informações contidas nas atas das reuniões, registrando assim as impressões, 

sentidos e possíveis silêncios dos professores e equipe pedagógica, bem como a relação dos livros 

indicados durante o processo de escolha além do edital, que é um instrumento normatizador e 

documentos atrelados à execução do programa.  Entrevistamos quatro professores pertencentes 

a duas escolas da rede, sendo uma escola localizada numa região central do município e outra em 

uma região mais afastada, que participaram do processo de escolha dos livros didáticos e atuam no 

quarto ano do Ensino Fundamental a fim de compreender com maior propriedade a conjuntura atual 

a partir da voz docente. 

 Optamos pelo quarto ano de escolaridade considerando a experiência como docente e 

porque os saberes geográficos começam a ser explorados numa escala que parte do espaço vivido 

pelo aluno desencadeando reflexões sobre a sociedade com maior complexidade que nos anos 

anteriores. Como são estudantes que já deveriam ter ultrapassado o ciclo de alfabetização, a 

abordagem cartográfica torna-se, além da linguagem iconográfica e textual uma ferramenta 

pedagógica a ser discutida, por figurar com maior frequência nos currículos e contribuir para o 

letramento. 

APRESENTAÇÃO 

Os programas voltados para a distribuição de livros didáticos fazem parte das primeiras 

políticas públicas no campo educacional e já na década de 1930 expressavam as visões 

predominantes entre a intelectualidade responsável pela difusão do “conhecimento”. Nossa análise 

parte da ideia de que é preciso atentar para a necessidade da revisão dos materiais didáticos ao 

considerar outros conhecimentos e crenças.  Grosfoguel (2007) afirma que a colonização das 

Américas no fim do século XV consagrou um privilégio epistêmico, caracterizando todo 

conhecimento não cristão como algo demonizado. Naquele momento, somente a tradição e ciência 

ocidental era autorizada a definir critérios de verdade, classificando as demais como bárbaras, 

primitivas, subdesenvolvidas e antidemocráticas. 

O livro didático, então, assume centralidade em nossa discussão sobre o ensino de 

Geografia, principalmente após a instituição de uma base nacional como política educacional que 

altera currículos e prescreve formas de valorização da diversidade nos materiais didáticos. Desta 

forma nos preocupa analisar o que o objeto livro, suas mudanças e permanências, pois penso que o 

currículo escolar está em “fluxo contínuo” entre as Geografias. Aquela ser ensinada pelo professor, 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 760 

a aprendida pela criança e finalmente a prescrita pelo livro didático. Argumentamos nesta 

perspectiva que os sentidos produzidos pelo livro didático precisam ser olhados de forma mais 

atenta, pois a forma de apresentação de seus conteúdos pós BNCC tem contribuído sobremaneira 

para a cristalização de não pertencimentos. 

Diante do domínio epistêmico, compreendemos o livro didático como objeto cultural, que 

representa saberes e naturaliza comportamentos influenciando na subjetividade de professores e 

alunos. Albuquerque (2014) pondera que o livro didático é um definidor do que deve ser lembrado 

pela sociedade e o que é importante conhecer em determinado período. Se o livro de forma 

implícita difunde ideias racistas, não é provável que professor ainda que bem intencionado 

reproduza o racismo em sala de aula? O segundo problema é pensar o livro enquanto mercadoria 

adquirida pelo Estado, que controla as políticas de distribuição desse material e “dita quais são as 

regras do jogo editorial” por meio dos seus editais, ambientes de disputas pelos sujeitos, que tentam 

imprimir suas leituras no processo (SANTOS, 2018). 

Desta forma, chamamos a atenção para o papel da participação do professor durante a 

avaliação pedagógica no contexto do PNLD, momento em que o docente atua o material guiado por 

critérios explicitados por editais públicos e mediados por sua própria ação docente. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste trabalho, recorremos aos relatos dos professores para compreender o contexto 

conflituoso que envolve a escolha do material na escola, como a falta de tempo apropriado para 

uma leitura crítica que possa atender a necessidade do grupo, o guia do professor ser 

disponibilizado apenas em versão digital dificultando o acesso e finalmente a inexistência de 

formação continuada em serviço para discutir formas de aplicação e efetivação da lei. Assim, 

considerar seus preceitos num momento sistemático como foi o período de avaliação do livro nos 

possibilitou compreender como se organizam, negociam e interpretam a política do livro didático. 

 No campo desta disputa que penetra nas escolas municipais de Mesquita é possível afirmar 

que a dificuldade também reside na formação docente, pois a tanto a Geografia escolar nos Anos 

Iniciais como a incorporação das questões raciais ainda não possuem centralidade nos cursos de 

formação de professores e pedagogia, revelando um caminho ainda fértil para semear novos 

debates. Ao pesquisar temas considerando as temáticas ligadas à cultura afro-brasileira e relações 

raciais na grafagem do espaço, amplia-se a necessidade desse conhecimento ser uma referência, e 

posteriormente absorvido nas redes de ensino através de seus currículos. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 761 

Essa lacuna da Geografia escolar como parte da formação inicial dos professores é 

parcialmente exposta no momento da escolha do livro didático, reforçando que para desmontar a 

colonialidade sua participação é imprescindível, pois é preciso lutar por uma Geografia antirracista 

desde os anos iniciais. 

CONCLUSÕES 

 Santos (2018) postula que as exigências de adaptação a Lei 10.639 já contribuíram para que 

o mercado editorial tratasse efetivamente da questão racial nas obras, abordando-as com maior 

contundência, porém conquistada de forma ainda pontual.  

 Entendemos que as questões apontadas em relação a oferta, distribuição e financiamento dos 

livros são reflexos do controle do Estado, por meio de seus documentos reguladores. A 

Coordenação Geral dos Programas do Livro (CGPLI) como setor do Ministério da Educação, é a 

atual responsável pela organização dos editais e encampar as políticas do livro e teve sua estrutura 

modificada graças à interesses políticos. Entre os anos de 2004 e 2017 as instituições de Ensino 

Superior eram responsáveis por realizar a avaliação pedagógica, exigindo dos professores 

avaliadores uma aproximação com a escola, a reflexão sobre o trabalho docente e o conhecimento 

escolar colaborando sobremaneira para o aperfeiçoamento dos livros didáticos. É importante 

considerar que mesmo numa área onde se encontram especialistas não se trata de um entendimento 

consensual, expressando interesses democráticos sob influências políticas, econômicas e culturais, 

porém o processo de avaliações passou por uma ação institucional, e por uma decisão autoritária do 

MEC através do decreto n.9.099, de 18 de julho de 2017 o órgão tornou-se responsável por realizar 

a escolha dos especialistas. 

Os novos avaliadores no âmbito do PNLD são especialistas das diferentes áreas do 

conhecimento correlatas, tendo a responsabilidade de aprovar ou reprovar as obras inscritas durante 

o ciclo de avaliação, apontando as chamadas falhas pontuais, que podem ser sanadas pelos autores 

durante tempo previsto em edital. Oficialmente, para que uma obra seja reprovada, basta que a 

quantidade das falhas pontuais supere dez por cento do total da obra analisada. No entanto existem 

mecanismos que permitem às editoras se ajustarem a tais critérios, evitando sua exclusão em tempo. 

Infelizmente esse grupo se consolida através de critérios de avaliação onde não se induz ao 

preconceito de forma aberta, e admite desigualdades estabelecidas historicamente e que se baseiam 

na visão hegemônica da ciência eurocêntrica. Vimos aqui que as descrições raciais refletem 
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processos de poder ainda presentes na atual conjuntura e operam cotidianamente sobre o trabalho 

docente. 
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Resumo 

O presente trabalho representa um recorte de pesquisa de mestrado, que aborda a questão da 
representatividade negra nos livros didáticos de Geografia. Com o intuito de analisar e compreender as 
relações existentes entre a Lei 10.639/03 e o Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
(PNLD) edição 2019, a pesquisa envolveu a participação de professores pertencentes à rede municipal 
de Mesquita que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada no estudo é 
a entrevista semi-estruturada, através de um roteiro relacionado ao processo de avaliação das obras 
didáticas contendo perguntas abertas e fechadas visando, entre outros aspectos, identificar concepções 
de sociedade, critérios utilizados pelos docentes ao analisar o material e exigências presentes nos 
discursos que colaborem para um aprendizado geográfico. Este texto não pretende debater apenas 
sobre as ausências no material didático, quer algo mais: afirmar que mais do que uma relação 
preconceituosa presente nas obras didáticas, a invisibilidade da presença e das culturas 
afrodescendentes no espaço geográfico revelam uma forma de racismo epistêmico. Como os 
professores têm se posicionado diante desta questão? Compreendemos o livro didático como um 
objeto complexo, um produto cultural que apresenta formas simbólicas aos jovens estudantes e 
também como mercadoria, objeto de disputa entre os grandes grupos editoriais, que têm o Governo 
Federal como seu principal cliente e o Brasil, como o maior comprador mundial no segmento. Além da 
questão econômica, o livro se apresenta como um definidor do currículo, que organiza as relações de 
poder estabelecendo critérios de verdade por meio do discurso científico presente nos manuais. 
Pensamos em dar centralidade justamente a uma das tarefas que faz parte do trabalho docente e não 
deve ser feita de forma aleatória ou inconsciente, que é a escolha do material didático, ferramenta 
fundamental na luta por uma educação antirracista. 

Palavras-chave: Livro didático, critérios de escolha, racismo, colonialidade, Geografia. 
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O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de mestrado em andamento que nasceu a partir 

das inquietações em torno das relações entre alfabetização e heterogeneidade. Este tem como 

objetivo analisar as estratégias utilizadas pelos professores alfabetizadores para fomentar a 

interação entre estudantes com conceitualizações distintas sobre a escrita. Dentro desta perspectiva, 

visa contribuir com a prática de professores alfabetizadores no que se refere ao processo de ensino e 

de aprendizagem. 

A princípio apresentaremos uma discussão sobre o mito da homogeneidade a partir dos 

ditames do modelo de educação fabril que marcou o projeto moderno de escola. Na sequência, uma 

reflexão sobre a heterogeneidade como uma característica inerente a todos os grupos sociais e como 

uma vantagem pedagógica para as práticas alfabetizadoras. Por fim, as proposições metodológicas 

para realização deste estudo e algumas expectativas sobre a as contribuições deste trabalho para o 

campo educacional. 

O MITO DA HOMOGENEIDADE 

A escola que hoje conhecemos é produto de um processo histórico que teve seu início com a 

Revolução Industrial. O processo de industrialização impôs a necessidade de novas instituições 

encarregadas pela educação das crianças, com formas específicas de socialização e capacitação para 

o trabalho. Para Manacorda (1995), fábrica e escola nascem juntas, ou seja, ainda que o processo de 

educação acompanhe o homem desde os primórdios, primeiramente coincidindo com o próprio ato 

de viver, com o tempo se desenvolve, até chegar à forma institucionalizada da educação, que é a 

escola. 

O processo de racionalização escolar transformou a escola em um cenário adaptativo à 

fábrica. Na escola aprende-se um modo específico de ser e de viver para atender aos interesses 

econômicos. Segundo Fernández Enguita (2004) “seria nela que as crianças aprenderiam, de modo 

sistemático, a se submeter a uma autoridade impessoal e burocrática; a aceitar que outros 

decidissem por elas o que fazer, como fazer, quando e em que ritmo” (p.30). 

No bojo dessa organização surge também a formação de classes homogêneas como mais 

uma estratégia de controle dos modos de produção da vida pública. Faria Filho (2000), ao analisar a 

implantação dos grupos escolares em Belo Horizonte na Primeira República, destaca a 

homogeneização como parte do esforço de racionalizar a escola: 

A marca desse esforço pode ser encontrada, a um só tempo, nas tentativas, nos 

sucessos e nos fracassos de se produzir uma homogeneização, uma uniformização e 
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um maior controle das crianças e na pretensão de se estender essa racionalidade para o 

terreno da produção e da apropriação/aprendizagem dos conhecimentos escolarizados. 

(FARIA FILHO, 2000, p. 152). 

A formação de classes homogêneas se configura como um aspecto estruturante no processo 

de racionalização da escola. Uma estratégia aparentemente comprometida com as aprendizagens 

dos estudantes, mas que sempre serviu ao controle e à vigilância do trabalho escolar, em prol da 

formação de indivíduos disciplinados para o mercado. Foucault esclarece que: 

A organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações técnicas do 

ensino elementar. Permitiu ultrapassar o sistema tradicional (um aluno que trabalha 

alguns minutos com o professor, enquanto fica ocioso e sem vigilância o grupo 

confuso dos que estão esperando). Determinando lugares individuais tornou possível o 

controle de cada um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia 

do tempo da aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de 

ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar (FOUCAULT, 2010, 

p. 142). 

Nessa máquina de ensinar que se transformou a escola, a homogeneidade segue sendo o 

argumento fundante para a classificação dos alunos por idade nas instituições de ensino. A lógica da 

homogeneidade está impregnada nas nossas representações sobre a escola e seu funcionamento. As 

classes supostamente homogêneas asseguram a permanência do ensino simultâneo como forma 

privilegiada de organização escolar. Um único professor ensina vários alunos desde que estes 

tenham níveis similares de conhecimento. A homogeneidade segue sendo entendida como condição 

para definir objetivos comuns e assegurar um mesmo ritmo de aprendizagem para o grupo. 

A HETEROGENEIDADE COMO VANTAGEM PEDAGÓGICA 

Apesar de todos os esforços de homogeneização dos indivíduos, é incontestável a premissa 

de que heterogeneidade é uma característica inerente a todos os grupos sociais e que, mesmo 

partilhando de um mundo comum, cada pessoa é única. Além disso, as contribuições da psicologia 

sócio-histórica apresentam em seu bojo a concepção de que todo homem se constitui como ser 

humano pelas relações que estabelece com os outros. Para Vygotsky: 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um 

significado próprio num sistema de comportamento social e, sendo dirigidas a 

objetivos definidos, são refratadas através do prisma do ambiente da criança. O 

caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. 
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Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de desenvolvimento 

profundamente enraizado nas ligações entre história individual e história social 

(VYGOTSKY, 1989, p. 33). 

O entendimento de que a história individual e a história social devem estar ligadas favoreceu 

o entendimento de que a heterogeneidade não é um problema a ser resolvido, mas um aspecto que 

deve ser potencializado nas práticas pedagógicas. No campo da alfabetização, contamos com a 

valiosa contribuição de Ferreiro, ao afirmar que é preciso “alfabetizar transformando em vantagens 

pedagógicas as diferenças de idade num mesmo grupo, as diferenças dialetais, as diferenças de 

línguas e de culturas”. 

Este argumento se justifica a partir do entendimento de que os alunos já chegam às escolas 

carregados de conhecimentos e experiências externas, são sujeitos intelectualmente ativos que 

pensam e aprendem de maneiras diferentes. Para a autora, “não podemos reduzir a criança a um par 

de olhos que veem, a um par de ouvidos que escuta, a um aparelho fonador que emite sons e a uma 

mão que aperta com torpeza um lápis sobre uma folha de papel”. (FERREIRO, 2012, p.37). 

Neste ponto reside o problema desta investigação. Por um lado, a lógica da homogeneidade 

que determina uma tradição escolar cristalizada há séculos, e por outro, o entendimento de que a 

diversidade deve se configurar como um princípio pedagógico. Diante desta questão estão os 

professores que reconhecem as crianças como sujeitos que sabem e pensam coisas diferentes, mas 

ainda não conseguem romper com a lógica homogeneizante das práticas pedagógicas. 

Considerar que a diversidade como princípio para se alfabetizar não é algo simples. Segundo 

Ferreiro, isto só se torna possível quando conseguimos tomar consciência de que: 

[...] quando se assume que a diversidade de experiências dos alunos permite 

enriquecer a interpretação de um texto e ajuda a distinguir entre sentido literal e 

intenção contida no texto; quando a diversidade de níveis de conceituação da escrita 

permite gerar situações de intercâmbio, justificação e tomada de consciência que não 

entorpecem, mas, pelo contrário, facilitam o processo; quando assumimos que as 

crianças pensam sobre a escrita (e nem todas pensam o mesmo ao mesmo tempo). 

(FERREIRO, 2012, p.86). 

Assim, é fundamental ter a noção de que a diversidade pode servir positivamente para o 

processo de ensino e de aprendizagem. Aquilo que determinadas crianças já aprenderam pode se 

constituir como um desafio para outros e o intercâmbio entre os alunos pode colocar bons 

problemas a serem resolvidos. Ferreiro destaca ainda a importância do professor compreender o que 
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as crianças pensam sobre a sua escrita para propor intervenções que fomentem o seu processo de 

construção de conhecimento. 

Aquino também destaca o valor da heterogeneidade ao afirmar que: 

A heterogeneidade característica presente em qualquer grupo humano passa a ser vista 

como fator imprescindível para as interações na sala de aula. Os diferentes ritmos, 

comportamentos, experiências, trajetórias pessoais, contextos familiares, valores e 

níveis de conhecimento de cada criança (e do professor) imprimem ao cotidiano 

escolar a possibilidade de troca de repertórios, de visões de mundo, confrontos, ajuda 

mútua e consequente ampliação das capacidades individuais (AQUINO, 1998, p. 64). 

Como afirma o autor, essa diferença entre os conhecimentos dos alunos sempre vai existir 

em qualquer grupo e se configura como um fator imprescindível para a aprendizagem dos 

estudantes. As crianças aprendem a partir das interações com o mundo e com as outras pessoas, mas 

se desenvolvem de maneira particular e diferenciada. Talvez resida aí o grande desafio da atividade 

docente, ou seja, organizar o trabalho pedagógico entendendo que os alunos precisam interagir uns 

com os outros para aprender, mas não aprenderão as mesmas coisas ao mesmo tempo. 

Aos professores cabe, portanto, a tarefa de organizar o trabalho pedagógico considerando a 

diversidade. Isto significa colocar à heterogeneidade à serviço da aprendizagem e não tratá-la como 

um problema que precisa ser dissipado. Este é um desafio para grande parte dos professores 

alfabetizadores, principalmente para aqueles que consideram as contribuições das investigações 

psicogenéticas, propostas inicialmente por Emilia Ferreiro. Por estas razões, esse trabalho se 

compromete em analisar as estratégias utilizadas pelos professores alfabetizadores para fomentar a 

interação entre estudantes com conceitualizações distintas sobre a escrita. 

PROPOSIÇÕES METODOLÓGICAS 

Esta pesquisa possui uma abordagem de cunho qualitativo porque busca entender 

fenômenos específicos em profundidade, neste caso as estratégias utilizadas pelos professores 

alfabetizadores para fomentar a interação entre estudantes com conceitualizações distintas sobre a 

escrita. O método científico a ser utilizado será a etnopesquisa, por ser considerado apropriado às 

pesquisas com sujeitos. O campo epistemológico ao qual se enquadra é o didático/pedagógico. 

Para atender aos objetivos deste estudo realizaremos também uma pesquisa empírica 

utilizando os seguintes instrumentos e técnicas de análise de dados: Diagnóstico de escrita; 

importante para reconhecer a heterogeneidade das turmas com relação às diferentes 
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conceitualização sobre a escrita. Questionário: será aberto e aplicado à coordenação e gestão da 

instituição escolar para identificar o ponto de vista destes profissionais quanto a heterogeneidade e 

como os professores alfabetizadores são apoiados pelos mesmo para reconhecer e propor um 

trabalho que corresponda a diversidade de conhecimentos. 

Em seguida, faremos uma entrevista com os docentes com intuito de buscar informações do 

campo pesquisado sobre o porquê de os professores alfabetizadores terem tantas dificuldades em 

considerar em sua prática a heterogeneidade como uma vantagem pedagógica. Por fim, acontecerá 

uma observação participante de forma interna, na qual o pesquisador interage com a situação 

investigada em seu ambiente natural, nesse caso as salas de aula. Articulado a isso, acontecerá 

também a análise de documentos dos registros disponibilizados pelo campo de investigação. 

A pesquisa será realizada em uma escola pública do município de Amargosa-BA, em duas 

classes de 1º e uma classe de 2º ano. O critério de escolha para definição das turmas está 

relacionado à participação das professoras em programas de formação de alfabetizadores, como o 

PROFA e o PNAIC, dois programas do governo federal que abordaram a discussão sobre a 

organização do trabalho pedagógico a partir da diversidade de saberes. 

REFLEXÕES SOBRE O QUE ESTÁ POR VIR.... 

O senhor… mire, veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas 

não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que 

me alegra montão. 

Guimarães Rosa 

Apesar de todos os esforços empreendidos na formação de professores, a heterogeneidade 

ainda se constitui como um desafio para os profissionais que atuam nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental I, porque colocar o que as crianças já sabem à serviço da aprendizagem não é uma 

tarefa fácil. Por este motivo, pretende-se encontrar pistas sobre como é possível tratar a 

heterogeneidade como uma vantagem pedagógica. 

Essa pesquisa compromete-se com a sala de aula, com os problemas que os professores 

enfrentam cotidianamente para ensinar a ler e a escrever. Não basta dizer que é preciso tratar a 

diversidade de saberes como um princípio, é preciso encontrar caminhos para que isto de fato seja 

incorporado nas práticas alfabetizadoras. 

about:blank
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Sendo assim, reafirmamos nosso compromisso com uma teoria didática para a alfabetização 

que corrobora com as contribuições da abordagem psicogenética. Estão por vir algumas reflexões 

sobre o ato de ensinar crianças reais, que pensam e sabem coisas diferentes, rompendo desta forma 

com a lógica fabril enraizada nas práticas pedagógicas há séculos. 
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Resumo 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de mestrado em andamento que nasceu a partir das 
inquietações em torno das relações entre alfabetização e heterogeneidade. Este tem como objetivo analisar 
as estratégias utilizadas pelos professores alfabetizadores para fomentar a interação entre estudantes com 
conceitualizações distintas sobre a escrita. Dentro desta perspectiva, o mesmo visa contribuir com a prática 
de professores alfabetizadores no que se refere ao processo de ensino e de aprendizagem. Neste trabalho, a 
heterogeneidade é considerada uma característica inerente a todos os grupos sociais porque, mesmo 
partilhando de um mundo comum, cada pessoa é única. No contexto das práticas alfabetizadoras, parte-se 
das contribuições da abordagem psicogenética, que entende os estudantes como sujeitos intelectualmente 
ativos, que sabem e pensam coisas diferentes sobre a escrita. As discussões em torno das relações entre 
alfabetização e heterogeneidade tomam como referência as contribuições de autores como: Ferreiro (1999); 
Ferreiro (2012); Manacorda (1995); Enguita (2004); Faria Filho (2000); Foucault (2010); Vygotsky (1989); e 
Aquino (1998). Esta pesquisa terá uma abordagem de cunho qualitativo e o método científico a ser utilizado 
será a etnopesquisa. O campo epistemológico ao qual se enquadra é o didático/pedagógico. Para atender 
aos objetivos deste estudo será realizada uma pesquisa empírica utilizando os seguintes instrumentos e 
técnicas de análise de dados: diagnóstico de escrita, entrevista, observação, análise de documentos e 
questionário. Com a realização desta pesquisa, espera-se ampliar as discussões sobre práticas alfabetizadoras 
que possam de fato potencializar a interação dos estudantes no processo de apropriação das culturas do 
escrito no contexto escolar. 

Palavras-chave: Alfabetização; Heterogeneidade; Ensino; Aprendizagem; Prática docente. 
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INTRODUÇÃO 

“Numa sociedade racista, não basta não ser racista. 

É necessário ser antirracista”. 

Ângela Davis 

Este pôster é resultado de diálogos e de aprofundamentos teóricos acerca do tema Educação 

para as relações étnico-raciais na Educação Infantil (EI), desenvolvido no projeto “AFROAMAR E 

AFROAMAR-SE” elaborado em conjunto pelas equipes da EI e da Sala de Leitura da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED) de Nilópolis/RJ.  O referido projeto tem como objetivo viabilizar 

o incentivo à leitura e dar visibilidade no cotidiano escolar à cultura afrobrasileira, operacionalizada 

no ato pedagógico pautado nas diferenças e na diversidade cultural, onde meninos e meninas 

invisibilizados possam ter a possibilidade de ver-se representados nas diferentes histórias e 

personagens de livros infantis, numa abordagem das diferenças raciais de modo positivo para e com 

crianças em idade pré-escolar da EI. Certa vez, fomos surpreendidas por uma menina, moradora de 

uma comunidade nilopolitana, que disse não poder ocupar o espaço de princesa na encenação da 

contação da história da turma, “pois a cor de sua pele não lhe permitia”. Foi esse certamente, um 

dos pontos de partida para nós profissionais da educação de Nilópolis repensarmos que tipo de 

aprendizagem vem sendo proporcionada para nossas crianças. 

Justifica-se, assim, pois desde a Constituição de 1988, o Brasil demonstrou a preocupação 

com a inclusão do tema da diversidade racial na educação escolar (SILVA, BENTO e 

CARVALHO, 2012) e construiu documentações importantes como: as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (2013) que versa conteúdos curriculares obrigatórios acerca das 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro; o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA, 1990) que assegura a toda criança o direito de igualdade de 

condições para a permanência na escola, de ela ser respeitada pelos educadores, de ter sua 

identidade e seus valores preservados e ser posta a salvo de qualquer forma de discriminação, 

negligência ou tratamento vexatório, entre outras legislações (BRASIL, 1996, 1999, 2006, 2009), 

como trata art. 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2009): 

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que 

buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que 

fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de 

modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade 

(DCNEI, art. 3º, 2009). 
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Portanto, apesar do Governo Federal atual tenha revelado diferentes abordagens sobre a 

questão, para pensar uma Educação Infantil como promotora da igualdade étnico-racial devemos 

rever nossas bases legais ainda vigentes, pois as mesmas nos auxiliarão a repensar nossas práticas 

pedagógicas e combater retrocessos. 

Ao revisitar as DCNEI podemos entender que para uma criança desenvolver suas 

potencialidades faz-se necessária a construção saudável de sua identidade e para tanto se faz 

igualmente importante refletirmos sobre nossas práticas atuais. Não é de hoje que encontramos nos 

murais das escolas figuras de meninos loiros, bonecas de olhos azuis como fenótipo muito diferente 

da maioria dos nossos pequenos alunos matriculados nas escolas de EI. Mas do que nunca é preciso: 

estranhar, repensar e agir. 

Em uma primeira aproximação, com a política educacional igualitária, esta, que assume 

contornos de uma obrigação preventiva imposta ao Estado, aos Municípios e às escolas particulares, 

de uma tomada de decisão e de providências necessárias para evitar a sujeição das crianças a 

qualquer forma de desrespeito, discriminação, preconceito, estereótipos ou tratamento vexatório. 

No entanto, mais que uma obrigação, é compromisso por uma educação libertadora. O cabelo 

“duro”, muitas vezes amenizado pela palavra difícil, que vira estigma, o lápis cor da pele (da pele 

de quem?) são alguns dos pontos de partida para refletirmos nossas práticas e revolucionarmos 

olhares, modos de fazer, de ser e de conviver. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

Nosso viés condutor do projeto tem seu recorte nas relações raciais e no combate ao racismo 

(CARVALHO, 2012; CASTRO, 2001; TRINDADE, 2012), bem como nas Diretrizes Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais, o Art. 26 da LDB (Lei 10.639/03 e 11.645/08), que 

trata sobre o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e indígena na Educação Básica, entre 

outras leis (RCNEI, 1998; DCNEI 2009; BNCC EI, 2017; DOC-RJ (DEL. CEE/RJ Nº 373/2019) 

que propagam as interações e brincadeiras como eixos centrais na Educação Infantil, aliadas ao 

momento de desenvolvimento da autoimagem positiva e da imagem do outro, julgamos essenciais 

que o “brincar de ler e de ouvir histórias” sejam plenos da intencionalidade em construir processos 

mais amorosos e respeitosos nas relações que cada criança estabelece, consigo e com o outro, 

destacando-se a sua autoestima, a igualdade na diversidade, a desmistificação do bom e do belo 

como padrões únicos, bases para uma educação antirracista. Para tanto foi essencial nos 

questionarmos a todo o momento, principalmente quando intervimos com nossos pequenos em 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 774 

nossas atitudes, quando, por exemplo, o que de fato aparece quando em uma brincadeira há a 

escolha de quem será “A linda rosa juvenil”? 

A metodologia do projeto prevê a organização de contação de histórias, de produção de 

material didático elaborado pelas próprias crianças (e suas famílias), de oficinas/ trabalhos e 

práticas pedagógicas em uma perspectiva crítica, decolonial e; aprender sobre os povos tradicionais, 

seus saberes e valores civilizatórios; investigar a estética como um importante território de negação 

ou afirmação negra; saber da diversidade, na perspectiva daqueles que estão em situação de 

vulnerabilidade e ou exclusão; trabalhar com as relações de gênero nas relações étnico-raciais, 

como o feminismo negro; buscar a valorização de valores civilizatórios afro-indígenas como a 

oralidade e a circularidade, bem como as demais culturas locais e a formação continuada em serviço 

com professores(as) e demais profissionais da Educação Nilopolitana. 

A intenção foi lançar um título literário por mês, no período de março a novembro, a ser 

trabalhado em livro impresso ou digital, que possa ser lido para e com as crianças e, assim, 

movimentar o tema nas rodas de conversa. Assim, o projeto apresenta-se como uma maneira de 

“estranhar” o preconceito naturalizado e refletir sobre falas, práticas, pensamentos, “verdades” 

cultivadas e que precisam ser transformadoras não apenas nos contextos escolares, e no mundo 

como um todo, bem como, construir coletivamente metodologias e subsídios para o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas antirracistas. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para Kishimoto (2013), o brincar é uma ação livre, que surge a qualquer hora, iniciada e 

conduzida pela criança, que dá prazer, e não exige como condição um produto final; relaxa, 

envolve, ensina regras e linguagens. Pelo brincar, a criança toma decisões, expressa sentimentos e 

valores, conhece a si mesmo, os outros e o mundo, partilha brincadeiras com o outro, manifesta sua 

individualidade e identidade e explora o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura 

para compreendê-lo, usa o corpo, os sentidos, os movimentos, as várias linguagens para 

experimentar situações que lhe chamam a atenção, soluciona problemas e cria novas possibilidades. 

E é no plano da imaginação, do faz de conta, da criação e recriação espontânea de uma brincadeira, 

que pode surgir de uma história, que se destaca papel da mobilização dos significados culturais e 

raciais. Então, durante todo o ano de 2019, propomos esse projeto que envolveu todos os 

profissionais da EI, as crianças e seus familiares com estratégias e diálogos diversos nas Unidades 

Escolares. 
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Foi imprescindível, portanto, que os educadores aguçassem o olhar sensível com práticas 

promotoras de igualdade racial e de valorização da diversidade e do respeito individual e coletivo. 

Foram nesses espaços destinados às crianças pequenas que fortalecemos, através das relações com 

as crianças questões como padrões de beleza e racismos institucionalizados. Uma formação que 

desnaturalize preconceitos e construa formas de valorização e mais solidárias e respeitosas, justas e 

amorosas de, em todas as idades, olhar-se e olhar o outro. O desafio foi fomentar reflexões em 

nossas formações com os profissionais da rede para que uma pedagogia antirracista seja de fato uma 

prática efetiva não datada mais transformadora. 

PARA NÃO CONCLUIR... 

Quando propusemos esse projeto, em 2019, de promoção e valorização da autoestima de 

nossos pequenos, nossos pequenos precisavam se apropriar de sua história e da sua identidade e nós 

profissionais da educação devemos estar aptos de maneira consciente de nossas práticas. Para as 

crianças, o lançamento de um título por mês foi importante para a movimentação do que foi lido 

para e por elas e, assim, movimentou os temas nas rodas de conversa. Nesse caminho, como este 

projeto continuará em andamento, esperamos que as formações e as rodas frutificassem em ações 

transformadoras em novos olhares, dizeres e fazeres no cotidiano da Educação Infantil. 

Em 2020 daremos continuidade deste projeto trazendo na Ciranda Literária e a Jornada 

Pedagógica que anualmente acontecem no nosso município, as produções e o compartilhamento das 

experiências vividas por cada Unidade Escolar advindas deste projeto e, assim, envolvermos não 

apenas a EI, mas as demais etapas da Educação Básica atendidas em nossa rede pública de ensino, 

como também, toda a população nilopolitana. Cremos que investindo em práticas antirracistas no 

cotidiano escolar, e a partir dele, ganharemos a cidade, o Estado, quiçá o País!! 
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Resumo 

Este pôster é resultado de diálogos acerca do tema Educação para as relações étnico-raciais na 
Educação Infantil (EI), desenvolvido no projeto “AFROAMAR E AFROAMAR-SE” elaborado em 
conjunto pelas equipes da primeira etapa da Educação Básica e da Sala de Leitura da Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED) de Nilópolis/RJ.  O referido projeto tem como objetivo viabilizar o 
incentivo à leitura e dar visibilidade no cotidiano escolar à cultura afrobrasileira, operacionalizada no 
ato pedagógico pautado nas diferenças e na diversidade cultural, onde meninos e meninas 
invisibilizados possam ter a possibilidade de ver-se representados nas diferentes histórias e personagens 
de livros infantis, numa abordagem das diferenças raciais de modo positivo para e com crianças na faixa 
etária da EI. Desde a Constituição de 1988, o Brasil vem se preocupando com a inclusão do tema da 
diversidade racial na educação escolar (SILVA, BENTO e CARVALHO, 2012); das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013) que versa conteúdos curriculares obrigatórios 
acerca das contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro; do próprio 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) que assegura a toda criança o direito de igualdade 
de condições para a permanência na escola. Julgamos essenciais que o “brincar de ler e de ouvir 
histórias” sejam plenos da intencionalidade em construir processos mais amorosos e respeitosos nas 
relações que cada criança estabelece, consigo e com o outro, destacando-se a sua autoestima, a 
igualdade na diversidade, a desmistificação do bom e do belo como padrões únicos e eurocêntricos, 
bases para uma educação antirracista. O desafio foi fomentar reflexões em nossas formações com os 
profissionais da rede, nas crianças e seus familiares para que uma pedagogia antirracista seja de fato 
uma prática transformadora. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Relações Étnico-Raciais; Diversidade; Antirracista; Identidade. 
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Resumo 

O presente painel apresenta aspectos da construção identitária, nas instituições formais de ensino, em 
uma perspectiva interseccional desde a infância à fase adulta. Os artigos elencados analisam como as 
categorias de raça, gênero e sexualidade participam no processo pedagógico das construções identitárias 
desde a mais tenra idade. No contexto brasileiro atual, instituições formais de ensino têm sofrido 
ataques sistemáticos que utilizam o combate à ideologização do ensino como pretexto para interditar e 
impedir judicialmente projetos pedagógicos que acolham diferenças e diversidade na expressão das 
identidades de estudantes e educadores. Esse discurso também encontra certo eco no interior dessas 
instituições que reforçam uma postura conservadora, salientando a necessidade da imparcialidade e 
neutralidade pedagógicas. A invisibilidade compulsória desses temas causa impactos em curto, médio e 
longo prazos na formação dos sujeitos. Sendo assim, o painel apresenta três experiências concluídas 
objetivando a construção de práticas e estratégias pedagógicas insurgentes na modalidade de Educação 
Básica, a saber. A pesquisa Infâncias e microações afirmativas e formativas realizada no Colégio de Aplicação 
em Educação Infantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) discute a experiência de 
formação docente, vinculada às questões étnico-raciais, a partir de vivências com crianças em Educação 
Infantil. O curso de extensão, realizado em 2019, para professores de Educação Básica com a parceria 
do Colégio Pedro II (CPII) e o Laboratório de Pesquisa, Estudos e Extensão em Gêneros, Sexualidades 
e Raça em Educação e Direitos Humanos (Ge-Ser) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
a análise de seus resultados nos mostram o terreno de desafios e interdições que o chão da escola nos 
oferece. E, como prática pedagógica bem sucedida, apresentamos o projeto desenvolvido em uma 
escola particular da Baixada Fluminense, denominado Acorda, Cinderela!, onde os conhecimentos da 
Química tornam-se aliados contra a misoginia e a violência contra a mulher. 

Palavras-chave: Interseccionalidade; prática pedagógica; raça; gênero; sexualidade. 

INFÂNCIA E MICROAÇÕES AFIRMATIVAS FORMATIVAS: DISCUTINDO O CONTEXTO 

DA PRÁTICA DOCENTE 

Edmilson dos Santos Ferreira – UFRJ 

Cristiane Suzart – UFRJ Luiza Mandela Silva Soares – SME/RJ 

Viviane Penha Prado dos Santos – SME/RJ 

INTRODUÇÃO 

Este artigo pretende apresentar e analisar as diferentes práticas docentes antirracistas no 

âmbito escolar através de experiências bem-sucedidas a partir das narrativas dos profissionais e das 

professoras de educação infantil em contextos significativos. 

A pesquisa privilegiou o registro das narrativas presentes ao longo da produção de seus 

portfólios; gravações em vídeos das rodas de conversas, em situações de interação e brincadeiras, 

além do uso de fotografias. Portanto, as narrativas docentes constituem a transcrição desses eventos 

em diferentes contextos. Nessa perspectiva, o itinerário teórico-metodológico promoveu o diálogo 

com a Sociologia da Infância para compreensão das práticas docentes antirracistas.  Também 
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recorremos à pesquisa-intervenção, enquanto metodologia participativa, assumindo uma perspectiva 

pessoal interpretativo-crítica sobre a infância e a educação das relações étnico-raciais. 

Além disso, o trabalho busca ressaltar a necessidade de desenvolver uma pedagogia 

antirracista constantemente, e que esteja em conformidade com a Lei 10.639/03, para fortalecer a 

autoestima das nossas crianças e propiciar o conhecimento da história da África e dos povos 

africanos e afro-brasileiros de maneira positiva. 

Os Estudos das relações étnico-raciais vêm revelando aspectos conceituais e políticos 

visando a garantia de direitos das crianças, contribuindo para a reflexão das práticas pedagógicas. 

Nessa perspectiva, precisamos olhar mais atentamente as metodologias de trabalho docente que 

favoreçam a formação e a participação das crianças enquanto sujeitos produtores de cultura 

intimamente relacionada à construção da identidade da criança negra. 

Destacam-se nesta pesquisa a síntese das propostas e reflexões ao longo dos processos 

formativos de dois técnicos em assuntos educacionais que atuavam com crianças entre 2-5 anos em 

uma unidade universitária de educação infantil do Rio de Janeiro (creche universitária) e 

apresentam as suas práticas sociais desenvolvidas no setor de Educação Infantil do Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CApEI-UFRJ) e de duas professoras de 

educação infantil que lecionam com crianças entre 2-5 anos em suas respectivas escolas à Secretaria 

Municipal de Educação do Município do Rio de Janeiro (SME/RJ). Estas duas professoras, em 

busca de melhorias e aperfeiçoamento de suas práticas, participaram do 1º Curso de Extensão 

Crianças e infâncias: construções identitárias numa perspectiva interseccional, organizado pelo 

Colégio Pedro II. O curso foi fundamental para refletirmos sobre a nossa prática pedagógica, pois 

trouxe subsídios que potencializaram nossos fazeres em sala de aula, nos tornando mais atentas à 

diversidade que encontramos diariamente, visto que nossas crianças possuem peculiaridades que 

devem ser respeitadas em sua totalidade. 

Organizamos o texto em três eixos de discussão teórico-prático (infância das crianças 

negras, as microações afirmativas formativas e as narrativas docentes). 

INFÂNCIA E O ESTUDO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: ASPECTOS CONCEITUAIS E 

JURÍDICOS 

Ariès (1981) define o sentimento de infância como um processo histórico, um termo de 

comparação com base nas experiências do mundo contemporâneo. Esse sentimento das 

particularidades da infância, de suas especificidades em relação ao mundo dos adultos, indicava que 
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as crianças começavam a sair do anonimato, evidenciando a fragilidade e a fraqueza dos pequenos, 

uma fase da vida que exige cuidados e atenção na perspectiva adulta. 

De acordo com Vandenbroeck (2013), o princípio fundamental é que as crianças recebam 

serviços necessários às suas experiências e demandas específicas, especialmente, as crianças negras 

e oriundas de famílias pobres. 

O uso do termo etnia ganhou força para expressar as culturas de diferentes povos indígenas, 

negros, entre outros.  Etnia é um conceito que diz respeito ao pertencimento ancestral e étnico-racial 

da população negra e de outros grupos em nossa sociedade. Nilma Lino Gomes (2005), pautada em 

Cashmore (2000), reconhece que etnia se caracteriza por ser um grupo que possui coerência e 

solidariedade por compreender as suas origens e tem interesses comuns unidos por experiências 

compartilhadas. E, a partir dos estudos de Bobbio (1992), a autora inclui a identidade da 

comunidade que se reúne em torno de características como: língua, cultura, monumentos históricos, 

tradições e territórios em comum. 

Raça é uma categoria social analítica que expressa a luta pelo direito à diferença e pela 

superação das desigualdades e tensões diante do silenciamento sobre questões etnia/raça/classe 

social que podem influenciar a socialização e a interação entres as crianças, ou seja, precisamos 

oferecer aos pequenos “oportunidades diferentes para se sentirem aceitos, respeitados e 

positivamente participantes” (CAVALLEIRO, 2007, p. 99). 

Para tanto, o Parecer CNE/CP 003/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana recomenda que a educação básica, especialmente a Educação Infantil, dê foco à história, à 

cultura afro-brasileira e africana e à educação das relações étnico-raciais, em atenção as Leis 

10.639/03 e 11.645/08, que orientam a implementação da temática étnico-racial nas escolas, como 

prevê a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB /1996). 

Já o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (1990) potencializa as práticas antirracistas 

ao instituir o direito à liberdade, à expressão religiosa e à participação associadas aos direitos à 

proteção na vida familiar, escolar e comunitária, sem discriminação (Art. 5; 15 & 16). O estatuto 

confere às crianças a condição de sujeitos de direitos com potencial para reconhecer, desde a 

infância, a sua identidade étnico-racial de acordo com a sua ancestralidade. 

A LDB (1996) assume a educação infantil como primeira etapa da educação básica e, 

portanto, as escolas de educação infantil precisam oferecer elementos que favoreçam os processos 
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positivos de construção identitárias étnico-raciais, mas que sejam respeitados os tempos e espaços 

para o autoconhecimento, sem imposição. Nesse processo, os movimentos sociais e a mobilização 

do movimento negro contribuíram para a implementação da Lei 10.639/03 e 11.645/08, que 

alteraram a LDB. A Lei 10.639/03 tornou obrigatório o estudo da história, da cultura afro-brasileira, 

africana e instituiu o dia 20 de novembro como “Dia nacional da consciência negra”. Enquanto a 

Lei 11.645/08 incluiu o estudo das questões indígenas (Art. 26-A; 79-B). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana regulamentada pela resolução nº 1, de 17 de 

junho de 2004, de acordo como o Parecer CNE/CP 03, de 10 de março de 2004, assume as 

dimensões normativas para desencadear ações afirmativas diante das demandas das crianças pelo 

desenvolvimento de atitudes e valores antirracistas que contemplem as suas especificidades nos 

projetos educacionais. 

O respeito à diversidade étnico-racial é fundamental, mas é importante que os profissionais 

da educação assumam o compromisso social e político com essas demandas cada vez mais 

crescentes. Fúlvia Rosemberg (2014) nos alerta sobre a tensão entre diversidade e desigualdade 

presente em todo o país. E o cenário atual que estamos vivenciando aponta para uma sociedade cada 

vez mais desigual e mais injusta no plano socioeconômico e educacional, contrariando o que afirma 

a visão otimista da autora. 

O contexto social e político coloca o conceito de diversidade no campo de confronto e da 

resistência diante das tensões com a desigualdade na luta por uma educação infantil que atenda não 

apenas as crianças negras na pré-escola, mas que prevaleça também o direito ao atendimento aos 

bebês negros com qualidade. 

Precisamos observar o quanto a diversidade está representada nas escolas, seja nas 

decorações dos ambientes, na seleção dos brinquedos disponíveis às crianças, o acervo de literatura 

infantil com protagonistas negras e o repertório musical que está disponível às crianças, por 

exemplo. Essas escolhas podem favorecer ou desfavorecer uma educação das relações étnico-raciais 

nas escolas. Urge dar visibilidade à diversidade e a sua potência na rotina das crianças desde a 

educação infantil para que elas aprendam a reagir positivamente aos preconceitos. As vozes das 

crianças e de suas famílias precisam ser incluídas no planejamento das práticas pedagógicas para 

que estas não sejam silenciadas diante do nosso desejo de incluir (VANDENBROECK, 2009). 

As crianças reivindicam através de suas curiosidades e conflitos que as relações étnico-

raciais sejam abordadas desde a educação infantil, os conceitos de cor, raça, gênero e os aspectos 
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socioculturais estão presentes no cotidiano escolar, entretanto, as professoras e as famílias omitem-

se por questões religiosas ou porque não possuem uma formação pautada na educação das relações 

étnico-raciais e, consequentemente, não estão em condições de promover uma reflexão positiva 

com suas crianças. 

Entretanto, convém destacar que há experiências, que estamos chamando de microações 

afirmativas, desenvolvidas por professoras e técnicos envolvidos na educação de nossas crianças 

negras e não negras através da participação e na interação com seus pares que favorecem o processo 

de construção identitárias étnico-raciais. A seguir, apresentamos a dimensão formativa das 

microações afirmativas. Este conceito define as práticas antirracistas, enquanto ação afirmativa para 

a infância e a juventude. 

MICROAÇÕES AFIRMATIVAS FORMATIVAS 

Quando nos referimos à identidade das crianças negras, de forma afirmativa, estamos 

discutindo a construção da subjetividade enquanto forma de pensar, agir, de perceber-se, de sentir a 

si e aos outros, produzindo conhecimento pelas diferenças sociais, culturais e políticas presentes em 

contextos significativos. 

As microações afirmativas formativas consistem na formação de atitudes, na construção do 

respeito e de valores que estimulem o pertencimento étnico-racial. Nas práticas docentes abordadas 

neste trabalho, as microações afirmativas formativas se apresentam através do acesso a materiais e 

cursos de extensões que ampliem o repertório sociocultural das professoras. Nesse processo 

formativo, as professoras são mediadoras e, ao mesmo tempo, aprendem ou ampliam as suas 

reflexões pessoais com a participação das crianças. Seja pelo viés da ancestralidade, ou pela 

dimensão cultural, as famílias complementam essa tessitura que consiste, basicamente, em 

apresentar às crianças outros referenciais identitários positivos sobre o seu pertencimento étnico-

racial. Mas é fundamental que as reflexões envolvam as crianças, as famílias e suas professoras. 

Jesus, Araujo & Silva (2015)  reconhecem o desafio de traduzir as práticas pedagógicas acumuladas 

ao longo do movimento de investigação-formação sobre como oferecer à comunidade escolar 

referenciais afirmativos positivos, especialmente, às crianças com a valorização de outras estéticas 

africanas ou afro-brasileiras, cuidadosamente planejadas por pessoas da família ou pelas professoras 

com a participação das crianças. 

As microações afirmativas formativas estão relacionadas a ação política e a ação libertadora 

no sentido proposto por Paulo Freire (1987). A ação política, no fundo, diz respeito a ação cultural 
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desenvolvida nas intervenções com as crianças, principalmente, quando os pequenos se sentem 

afetados diante do preconceito ou da (in)visibilidade das relações étnico-raciais presentes no 

contexto escolar e familiar. E a ação libertadora propõe um movimento de reflexão-ação. As 

crianças precisam ser convencidas de que podem libertar a sua autoestima através de diálogo e 

afeto, mas para tanto é necessário conquistar a sua confiança. 

Sarmento & Marchi (2012) partem dos estudos interpretativos para refletir sobre a 

capacidade que as crianças têm para interpretar a herança cultural transmitida pelos adultos que se 

transforma em suas culturas de pares. Nesse sentido, as relações sociais e as interações tencionam 

as identidades infantis e os modos de vida das crianças negras e não negras, “ao mesmo tempo, a 

cultura aprofunda-se na mecânica da própria formação da identidade” (HALL, 1997, p. 6). 

O CONTEXTO DA PRÁTICA: DISCUTINDO AS NARRATIVAS DOCENTES 

Apresentamos aqui as inquietações das professoras, privilegiando o seu jeito de olhar o 

mundo, as ideias de participação infantil desses atores sociais e as questões étnico-raciais 

associadas à infância através da pesquisa intervenção com as professoras e suas crianças, como 

parte da orientação teórico-metodológica para a produção do conhecimento infantil. 

A primeira narrativa apresenta o processo criativo das práticas sociais que envolveram as 

crianças e suas professoras, inspiradas pela participação de uma das cursistas ao longo do curso de 

extensão: 

O curso de extensão “Crianças e Infâncias” propunha semanalmente, dentro de cada 

módulo, que colocássemos em prática as atividades sugeridas com as crianças. Uma 

das atividades propostas do módulo “raça” foi a Oficina de Turbantes. No EDI 

(Espaço de Desenvolvimento Infantil) em que trabalho foi criado o “Mês da 

Diversidade Étnica”, quando, além das oficinas de turbantes, houve atividades 

relacionadas como pintura afro, dança, contação de histórias, abayomis, joias africanas 

e brincadeiras.  Foi uma experiência extremamente rica, as crianças gostaram muito e 

aprenderam mais sobre a cultura do continente africano de forma positiva: que nos 

países africanos, as coroas dos reis e das rainhas são feitas com tecidos, os turbantes! 

E quase todas as crianças quiseram usar os turbantes, e se sentiram pertencentes à 

realeza africana. Conheceram algumas pinturas africanas e descobriram que cada 

pintura tem um significado e é diferente para cada ocasião. Ouviram histórias com 

personagens africanos que amam seus traços, sua cultura. E conheceram brincadeiras 

como Terra e Mar (Moçambique), Amarelinha Africana, Pegue a Cauda entre outras. 
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Todo o corpo docente do EDI se envolveu para que as oficinas fossem realizadas da 

melhor maneira (1ª narrativa). 

Observarmos que a mobilização do grupo foi estimulada a partir das práticas sociais de uma 

professora negra mais experiente em diálogo com as professoras sensíveis às questões étnico-

raciais, as ações culminaram com o projeto que se desdobrou em oficinas com as crianças. 

Entretanto, ainda há demandas de resistência para que o projeto seja incorporado à cultura escolar. 

A segunda narrativa traz o cenário da sala de leitura e contribuem para refletirmos sobre a 

participação do corpo social da escola na escolha dos projetos, as demandas de formação 

continuada dos professores e apresentam algumas possibilidades para se implementar um projeto 

que atenda aos interesses das crianças: 

No segundo semestre de 2018, foi realizada de forma democrática, através de um 

processo proposto pelos profissionais da sala de leitura que se desdobrou em três 

etapas. Na primeira etapa, a equipe pedagógica (professores, coordenadores e 

profissionais da sala de leitura) foi convidada a sugerir temas que se pautassem no que 

as crianças se mostram mais interessadas. Em um segundo momento, foi realizada 

uma votação com esta mesma equipe pedagógica e cada um poderia escolher até três 

de todas as opções propostas e, mais uma vez, foi ressaltada a importância de nos 

aproximarmos do que percebemos ser do interesse das crianças. Na terceira etapa, os 

três temas mais votados elencaram uma votação que envolveu toda a comunidade 

escolar: crianças, famílias e todos os funcionários da escola (corpo pedagógico, corpo 

técnico e terceirizados). (...) Os três temas elencados para a votação foram: “Era uma 

vez um monstro, um lobo e uma bruxa”, “Literatura de Cordel” e “Relações étnicos-

raciais: refletindo sobre a minha cor, como sou, de onde vim”. Tivemos 153 votos 

válidos e o tema vencedor (Relações étnico-raciais) contou com 60 votos. Durante o 

período de votação (foram dois dias), as crianças e adultos que escolheram o tema 

eleito, se preocupavam em expor seus votos e em defenderem a urgente necessidade 

de tratar desse assunto. 

As ações iniciais projeto foram uma formação sobre o tema com a equipe pedagógica 

da escola e uma análise do que tínhamos no acervo da sala de leitura que contemplasse 

o tema proposto. (...) Ficou evidente nas discussões instauradas que, embora o tema 

pudesse abarcar muitas etnias, nossa maior urgência era refletir sobre a falta de 

representatividade negra na literatura infantil. Houve também a defesa que deveríamos 

tratar também da literatura de temáticas indígenas (2ª narrativa). 
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A coordenadora da sala de leitura apresentou uma possibilidade de escuta dos professores e 

de toda a comunidade escolar na escolha da temática do projeto e, especialmente, incluiu a 

participação das crianças no planejamento da proposta e nos encontros de formação continuada 

envolvendo inclusive o pessoal de apoio. Nesse sentido, ao tratarmos as crianças como “sujeitos de 

direitos”, assim como pensarmos na participação das suas famílias e dos demais segmentos nos 

círculos de conversa, precisamos lembrar de que não se trata de uma participação resignada, apenas 

como ouvintes, limitando-se a encontros pontuais para tomada de decisões, trata-se de criar 

estratégias para que a representatividade de seus pares seja interlocutora das demandas de cada 

grupo promovendo o diálogo permanente. Dessa forma, as escutas sensíveis dos diferentes atores 

mobilizaram a reorganização da escola e se refletiram em sua proposta pedagógica. 

Outro aspecto relevante é a evidencia de se organizar um acervo literário com personagens 

negras e indígenas como protagonistas das histórias, como é possível perceber ainda na segunda 

narrativa. 

É muito comum observarmos as crianças, negras da escola, desde os bebês, 

escolhendo algum livro dessa estante e lerem sozinhas ou pedirem às profissionais da 

sala de leitura ou a um dos seus professores de referência para lerem para elas. Um 

bebê negro, de um ano, do grupo 2, sempre que chegava à sala de leitura pegava o 

mesmo livro nesta estante, o “Histórias da preta” de Heloísa Pires Lima, que apresenta 

a ilustração bem grande de uma mulher negra na capa, e realizava sua leitura 

silenciosa e solitária, posto que ele preferia ler sozinho. A contemplação em que ele se 

envolvia nesses momentos era notória e rendeu fotos lindas. A mãe deste bebê, 

quando teve contato com uma dessas imagens, se mostrou bastante emocionada e 

satisfeita com o desenvolvimento do projeto, pois percebeu que seu filho se sentia 

representado no acervo da sala de leitura (2ª narrativa). 

O livro Histórias da preta (1998) traz uma reflexão infanto-juvenil sobre a vinda do povo 

escravizado para o Brasil e conta histórias da mitologia africana para brasileiros, convém destacar 

que o texto literário se relaciona com os estudos de Hall (1997), ao discutir a construção da 

identidade presente nas memórias coletivas de Preta e dos povos africanos. Portanto, a literatura 

infantil com temáticas afro-brasileiras qualifica, problematiza e favorece a discussão de conceitos 

sobre representatividade entre as crianças desde a tenra idade. 

A terceira narrativa sugere que as crianças precisam conhecer a história de vida de 

personalidades negras, experiências e vivencias positivas ao longo de sua infância e sugere que haja 

outras ações formativas para além do curso de extensão: 
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Outra proposta muito interessante foi a criação de um jogo da memória com pessoas 

negras importantes para a construção da nossa história. Fiz uma breve apresentação de 

Dandara dos Palmares, Zumbi, Carolina de Jesus, a cantora Iza, Daiane dos Santos e a 

jogadora Martha para que as crianças pudessem perceber o tom da pele não as impede 

de realizar seus objetivos. De imediato, houve muito interesse e curiosidade pelas 

histórias apresentadas sobre eles e Dandara e Zumbi foram facilmente aceitos como 

super-heróis e passaram a fazer parte do cotidiano lúdico da turma. Durante os 

momentos livres era recorrente ouvir: 

" Eu sou o Zumbi. ", " Eu sou a Dandara que pulou da pedra. A partir desta 

receptividade sugeri que algumas crianças reproduzissem as fotos apresentadas e o 

jogo da memória foi composto deste jeito. Cada peça tinha a foto da pessoa e a 

representação infantil dela. 

   Esta atividade despertou em mim a necessidade de seguir com práticas que 

permitam a possibilidade das crianças pretas, já na Educação Infantil, construírem a 

sua relação de pertencimento. Decidi então fazer neste ano a especialização em 

Relações Étnico- raciais no Ensino Básico – EREREBÁ no Colégio Pedro II, para 

aprofundar meu conhecimento nas questões relacionadas a este tema e também para 

conhecer as inúmeras possibilidades existentes na elaboração de ações afirmativas (3ª 

narrativa). 

As crianças precisam de referências positivas em seu cotidiano e as personalidades negras 

que contribuíram para a formação do nosso povo não estão presentes no currículo e nos conteúdos 

escolares, portanto, as professoras precisam ser criativas e assim produzirem materiais didáticos que 

abordem as questões raciais para e com as crianças, diante da necessidade de se reduzir o racismo e 

a discriminação. E, quando os pequenos transformam essas personalidades em super-heróis negros, 

eles expressam a riqueza de sua imaginação. Para Zoia Prestes (2016), a imaginação infantil emerge 

nas brincadeiras, na ação cotidiana com os artefatos que se tornam brinquedos atribuindo-lhes 

outros significados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As microações afirmativas formativas definem as ações desenvolvidas para/com as 

professoras e professores na educação básica e, especialmente, as professoras das infâncias. Os 

centros de estudos previstos no calendário escolar são oportunidades ímpares para estudar as 

relações étnico-raciais, oportunizando a participação dos professores como formador de seus 
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próprios pares. Dessa forma, uma professora negra que tem a sua trajetória marcada por militar em 

defesa da representatividade negra pode propor uma formação para discussão de um livro como 

“Do silêncio do lar ao silêncio escolar” de Eliane Cavalleiro, conforme aconteceu no Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CApEI-UFRJ). Considerando que encontros 

formativos dinamizados pelo próprio grupo potencializa as relações étnico-raciais e revelam que 

muitas ações preconceituosas, antes veladas, podem ser trazidas para o centro do debate e 

analisadas pelos profissionais que compõem o grupo de estudo. 

A ampliação dos livros do acervo de temáticas africanas e afro-brasileira possibilitou que os 

encontros com os grupos, realizados na sala de leitura, trouxessem também as crianças para o 

debate. Foi possível observar que a sala de leitura realiza dois encontros por semana com cada 

grupo. Durante o semestre em que o projeto foi desenvolvido, priorizávamos a leitura dos livros do 

acervo de temáticas africanas e afro-brasileira, o que também era uma maneira de apresentarmos às 

crianças os livros que foram doados. Após cada leitura de uma história, acontecia uma roda de 

conversa sobre a história lida. Nesses momentos, as crianças apresentavam suas indagações sobre a 

presença de vários aspectos da negritude na literatura infantil. Os personagens negros, em alguns 

títulos, eram empoderados, como o personagem Kiriku do livro de Michel Ocelot, e, em outros 

títulos, precisavam lidar com o preconceito antes para depois serem empoderados, como a 

protagonista de “O cabelo de Cora” de Ana Zarco Camara. Durante a roda de conversa, as crianças 

eram oportunizadas a exteriorizarem diversos sentimentos em relação à questão racial: algumas 

explicitavam seus preconceitos, outras militavam em causa própria contra o racismo e algumas 

crianças brancas militavam contra o racismo em solidariedade aos amigos negros. 

Concluímos que há uma expectativa de desdobramentos por uma formação continuada, seja 

nos encontros de formação nos horários destinados a este fim, seja em participação em cursos de 

extensão com a temática étnico-raciais, contudo, as professoras desejam avançar em seus processos 

formativos em nível de especialização, mestrado e doutorado. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo apresentar as intervenções desenvolvidas com as professoras no contexto 
da prática docente. As microações afirmativas formativas definem as ações desenvolvidas para e com as 
professoras e professores na educação básica e, especialmente, as professoras das infâncias. O conceito 
de microações afirmativas possibilitou a compreensão das práticas vivenciadas em dois contextos 
diferenciados; o primeiro, traduz o protagonismo das crianças em processo de compreensão de seu 
pertencimento étnico-racial no setor de Educação Infantil do Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (CApEI-UFRJ) e o segundo descreve as vivências de duas professoras de 
Educação Infantil vinculadas à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ),  ao 
concluírem o 1º Curso de Extensão Crianças e infâncias: construções identitárias numa perspectiva 
interseccional, em parceria com o Colégio Pedro II. As pesquisas foram concluídas em 2019. Neste 
percurso, destacamos a escuta sensível das crianças e suas professoras visando a construção de uma 
identidade profissional comprometida com as práticas docentes antirracistas e priorizamos as narrativas 
das professoras que fundamentam as dimensões política e prática das microações afirmativas 
formativas.  Selecionamos algumas práticas pedagógicas positivas na Educação Infantil em consonância 
com a Lei 10.639/03, que determina a abordagem das questões étnico-raciais no âmbito escolar, 
justificando a sua pertinência no trabalho docente contínuo dos profissionais das infâncias para a 
discussão das relações étnico-raciais. Apresentamos, ao fim deste texto, algumas pistas para a 
continuidade de um trabalho formativo, privilegiando as narrativas dos profissionais envolvidos no 
atendimento às crianças, no contexto da educação infantil, em defesa de uma prática docente 
antirracista. 

Palavras-chave: crianças; infâncias; microações afirmativas; prática docente, literatura infantil negra 
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FORMAÇÃO DOCENTE: CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES EM UMA PERSPECTIVA 

INTERSECCIONAL 

Carlos Souza Santa Brígida – SME/PCRJ 

Cláudia Reis dos Santos – CPII/CENI 

Joice Farias Daniel – UFRJ 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo pretende apresentar uma experiência de formação de professores, a partir 

dos resultados de um curso de extensão realizado no Colégio Pedro II (CPII), no ano de 2019, em 

parceria com o Laboratório de Pesquisa, Estudos e Extensão em Gêneros, Sexualidades e Raça em 

Educação e Direitos Humanos (Ge-Ser) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

A realização do curso se deu para atender as metas propostas pela pesquisa desenvolvida 

pelo Laboratório Ge-Ser desde 2017. O laboratório foi pensado como um incubador de várias 

atividades nas modalidades de pesquisa e extensão que abordassem questões no campo da raça, do 

gênero e da sexualidade dentro e fora dos espaços formais de ensino. Uma das pesquisas 

desenvolvidas, por esse laboratório, sugeria produzir materiais didáticos e estratégias pedagógicas 

em parceria com professores de Educação Básica, efetivamente em regência de classe, ou seja, que 

estivessem atuando diretamente com alunos entre seis meses e onze anos de idade. Então, por 

intermédio da parceria com o CPII, o Ge-Ser e seu núcleo de Infâncias o curso se desenvolveu de 

agosto a dezembro de 2019. 

Visando analisar as etapas de construção e as vivências dinamizadas no curso, organizamos 

o presente trabalho salientando incialmente a categoria interseccionalidade (AKOTIRENE, 2018), 

elencada para costurar as questões de raça, gênero e sexualidade que atravessam a formação 

docente e as práticas sugeridas. 

Na sequência, apresentamos a metodologia aplicada na condução do curso e da própria 

pesquisa, a pesquisa-ação (THIOLLENT, 2003). Nesse modelo, os participantes são ao mesmo 

tempo objeto e pesquisadores de todo o processo. As subjetividades participam ativamente da 

análise e dos resultados obtidos e, assim, durante a própria realização do curso, percebemos os 

impactos que os estudos e vivências propostos passaram a alterar ou não a prática pedagógica dos 

docentes. 

Buscando evidenciar a gama de tensões que o território da escola produz ou reproduz entre 

os fazeres pedagógicos, ajustamos as lentes para observar melhor como as infâncias são 
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compreendidas e construídas por todos os atores sociais que transitam no percurso de construção 

das práticas pedagógicas entre estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Ainda hoje, orbitam no espaço escolar diversas concepções de infância que por vezes 

dialogam com a prática pedagógica e, em outros momentos entram em embate com o arcabouço 

teórico que as legitima. 

A partir do mapeamento dessas concepções e da compreensão do papel da educação na 

construção identitária desses sujeitos, desde a tenra infância, propomos analisar como a escola, os 

docentes e o currículo tratam a participação das categorias de gênero e sexualidade nesse processo, 

através dos relatos apresentados todas as semanas nas rodas de conversa do curso de extensão. 

Como o painel contará com uma análise mais detalhada sobre a perspectiva étnico-racial, na 

pesquisa Infâncias e microações afirmativas e formativas, optamos for localizar nesse artigo, a 

percepção docente nos campos do gênero e da sexualidade. 

Nesses momentos, nos quais os docentes relatavam as experiências vivenciadas a partir das 

provocações sugeridas pelo curso, foram surgindo uma série de obstáculos e interdições que, muitas 

vezes impediam a construção de uma prática crítica, de teor insurgente. Sendo assim, buscaremos 

analisar o locus dessas interdições e as conclusões que o grupo depreendeu, apurando o olhar e 

esmiuçando suas causas. 

Outra questão que merece ser ponderada, seria a escolha, por parte dos dinamizadores do 

curso, de convidados que tratassem de forma endógena, os temas apresentados. O lugar de fala 

(RIBEIRO, 2017) foi considerado tanto de pesquisadores, professores ou simplesmente de sujeitos 

que vivenciassem as questões teóricas que apresentamos teoricamente na discussão da construção 

dessas identidades. Pretendemos apresentar o impacto verificado na construção desses conceitos, 

quando o interlocutor que aborda a questão com os docentes traz seus próprios relatos e vivências 

para serem estudados pela óptica da mediação pedagógica. 

A título de considerações finais, apontaremos questões que nos chamaram atenção para 

trabalhos futuros quando as questões levantadas nesse ensaio possam ser pesquisadas de forma mais 

sistemática. 

PENSANDO SOBRE INTERSECCIONALIDADE 

A escolha pela perspectiva teórica da Interseccionalidade para costurar o curso, teve um 

percurso que vale a pena relatar. Em meio à turbulência das eleições de 2018 e de um presidente 
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eleito que não escondia sua má vontade com a população LGBTI e com temas de pegada 

progressistas, preocupamo-nos desde o início com a nomeação do curso.  Queríamos a aprovação e 

em conjunto decidimos que não colocaríamos termos que remetessem a sexualidade e gênero no 

título do projeto do curso. Compreendemos que naquele momento era necessária uma estratégia 

mais conservadora, um nome que acolhesse nossos anseios e que não afrontassem uma suposta 

comissão de avaliação que poderia estar alinhada ao pensamento governista. 

O foco do Laboratório de pesquisa Ge-ser sempre foi articular perspectivas teóricas e 

epistemológicas produzidas por sujeitos da subalternidade, ou seja, nossas leituras focavam na 

desconstrução de um saber que invisibilizou por décadas sujeitos dissidentes.  Em nossos encontros 

de estudos, partíamos da perspectiva que falar da dissidência é falar da pluralidade e não da 

universalidade humana, é falar das vozes silenciadas e apagadas da história, é falar do pensamento 

lésbico, das homossexualidades, das bichas pretas, do mulherismo negro, dos estudos queer, do 

deslocamento de sentidos do “cu”, da vagina, do pênis, do falo.  Queríamos abordar tudo isso, mas 

era necessária cautela. 

Neste contexto político e envolvido/as numa linha de pesquisa voltada para as diferenças 

humanas, encontramos na Interseccionalidade a solução para o nomear o curso. 

Mas o que é a interseccionalidade? Um conceito? Uma metodologia? Uma ferramenta 

teórica? Por qual razão, educadoras/es da Educação Infantil e Ensino Fundamental deveriam saber 

mais sobre esta perspectiva. De início, só por ser uma abordagem construída por mulheres negras e 

que estavam pensando em uma não hierarquias de opressões, já nos seduziu, e na medida que fomos 

estudando mais percebemos que a Interseccionalidade é uma forma para pensar sobre o corpo 

humano atravessado por suas diferenças e o modo como lidamos com essas diferenças sem 

classificá-las. 

Carla Akotirene, baseada nos estudos de Kimberlé Crenshaw1, alega que a 

Interseccionalidade “é uma sensibilidade analítica”, “uma maneira sensível de pensar a identidade e 

sua relação com o poder, não sendo exclusiva das mulheres negras, mesmo porque as mulheres não 

negras devem pensar de modo articulado suas experiências identitárias”. (AKOTIRENE, 

2019,p.14). 

 
1 Kimberlé Crenshaw é uma intelectual, jurista afro-estadosunidense que cunhou o conceito Interseccionalidade como 
teoria crítica de raça. Ver AKOTIRENE. Karla. Interseccionalidade.  Letramento. Belo Horizonte: Letramento. 2019. 
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Tal perspectiva nos contemplava e como argumenta Carla Akotirene (2019) a 

Interseccionalidade veio até nós como ferramenta ancestral. Sendo assim, o texto de Carla 

Akotirene foi o escolhido para ser, a base de nossos estudos sobre essa perspectiva teórica. Ter 

escolhido o texto desta intelectual preta, coaduna-se com nosso olhar voltado para novas 

epistemologias de estudos. 

E foi assim que costuramos o curso, falando daquilo que estrutura a sociedade brasileira: 

Racismo, Sexismo e Capitalismo. E deste ponto de vista, foi que as mulheres negras foram 

assumindo o protagonismo em nosso curso, pois reconhecemos que elas são as mais atingidas pelo 

cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, instrumentos primordiais de controle colonial. 

Não deixamos de chamar a atenção para o feminismo de caráter racista e o movimento negro pelo 

caráter machista, evidenciando os pontos de tensões no interior das categorias identitárias. 

Tais apreensões geraram debates ao longo do curso, sustentar uma não hierarquia de 

opressão para muitos participantes era inaceitável. Este foi uma questão teórica que ficou em 

aberto, para uma parcela do grupo que considera que a raça ainda é a categoria mais oprimida em 

detrimento das outras, por exemplo, uma mulher negra travesti, será morta porque é negra e não 

porque é travesti, abrimos o debate. 

Mas o que nos encanta na Interseccionalidade é uma sensibilidade e solidariedade para com 

o outro. Carla Akotirene citando Audre Lord, defende que: 

Qualquer ataque contra negras é uma questão lésbica e gay, porque eu e milhares de 

outras mulheres negras somos parte da comunidade lésbica. Qualquer ataque contra 

lésbicas e gays é uma questão de negros, por que milhares de lésbicas e gays são 

negros. Não existe hierarquia de opressão. Eu não posso me dar ao luxo de lutar contra 

uma forma de opressão apenas. Não posso acreditar que ser livre de intolerância é um 

direito de um grupo particular. (AUDRE LORD, apud KOTIRENE,2018. p. 43) 

Não é um somatório de identidades, a perspectiva interseccional analisa quais condições 

estruturais atravessam corpos, não abandona uma irmã travesti que está sofrendo transfobia diante 

de si, mesmo que aquele corpo não venha com algumas das marcas de opressão, senti a dor do 

outro. O pensamento Interseccional nos leva a reconhecer que também oprimimos e que precisamos 

estar atentos para isso e que não se hierarquiza sofrimento. O coração do conceito de 

Interseccionalidade é das mulheres negras, não podemos esquecer, diz Carla Akotirene. 

Por tudo que foi dito, ter escolhido a Interseccionalidade como teoria para alinhavar os 

módulos do curso foi enriquecedor e, ter mergulhado no estudo da Interseccionalidade produzido 
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por Carla Akotirene, uma mulher preta baiana, é parte dos anseios do Laboratório de pesquisas Ge-

ser que busca trabalhar com novas posições epistemológica, novas escritas acadêmicas e outras 

posições de sujeito. 

A escolha foi acertada e fez eco em todo/as nós. 

A PESQUISA-AÇÃO COMO PRÁTICA METODOLÓGICA 

A dinamização do curso foi pensada para desenvolver ao longo do percurso, estudos, 

práticas e estratégias pedagógicas, assim como a análise de resultados dessas práticas, seja com os 

estudantes, seja com as equipes das escolas onde as atividades foram propostas. 

Desse modo, os cursistas participavam de um momento de estudos com a equipe do 

Laboratório Ge-Ser e convidados que apresentavam trabalhos acadêmicos, didáticos e/ou vivências 

relacionadas aos temas estudados em cada encontro. Inspirados pelos estudos no campo da raça, do 

gênero e/ou da sexualidade, os dinamizadores do Ge-Ser, em parceria com os docentes criavam 

uma tarefa pedagógica para ser desenvolvida ao longo da semana com os estudantes. As tarefas 

foram registradas de forma escrita, por fotos, vídeos ou também através de expressão artística e era 

apresentada ao grupo no encontro posterior para análise desses resultados. 

Essa perspectiva de trabalho foi norteada pela metodologia de pesquisa-ação que encaminha 

o processo metodológico da seguinte forma: 

Como estratégia de pesquisa, a pesquisa-ação pode ser vista como modo de conceber e 

de organizar uma pesquisa social de finalidade prática e que esteja de acordo com as 

exigências próprias da ação e da participação dos atores da situação observada. Neste 

processo, a metodologia desempenha um papel de “bússola” na atividade dos 

pesquisadores, esclarecendo cada uma das suas decisões por meio de alguns princípios 

de cientificidade. (THIOLLENT, 2003, p.26) 

Compreendendo, então, a horizontalidade que essa metodologia propõe, a dinamização dos 

encontros apresentava uma proposta com objetivos fechados, os temas de estudo, por exemplo, mas 

contava com momentos abertos, onde cursistas e dinamizadores passavam a exercitar a prática 

analítica dos resultados apresentados, por intermédio das rodas de conversa, ajustando as práticas 

desenvolvidas aos objetivos propostos. 

As atividades planejadas para desconstruir preconceitos, estigmas sociais e dogmas 

encontraram uma gama variada de resistências até serem dinamizadas com as crianças. Nos relatos 

das rodas de conversa, eram percebidas as seguintes justificativas: “não há espaço no currículo para 
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fazer essa atividade”; “como teve tiroteio, não deu tempo para fazer o trabalho”; “a comunidade de 

lá é muito evangélica, não dá para falar disso.” O trabalho do grupo, então, passou a ser analisar 

esse estado de tensões e verificar as estratégias possíveis de resistência em busca de propostas 

insurgentes no campo das construções identitária. 

INFÂNCIAS E CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS: A SALA DE AULA COMO PALCO DE 

TENSÕES 

Propor um curso dessa natureza no contexto atual da sociedade brasileira, em que o 

conservadorismo tem encontrado eco em diversas instituições sociais, sem dúvidas se mostra um 

grande desafio. De modo que todo o percurso proposto, desde o princípio até a conclusão, exigiu 

muito cuidado e sensibilidade, de maneira que o curso se mostrasse propulsor de mudanças no fazer 

pedagógico de nossos cursistas. Assim, se considerarmos que o título do curso em si é o primeiro 

contato que os leitores que dele tomam conhecimento estabelecem com o mesmo, é significativo 

nos propomos a grafar já em seu título as palavras “crianças” e “infâncias”, demarcando desde a 

nossa abordagem mais fundamental a opção pela pluralidade. Ao tratarmos de um curso dessa 

natureza, creio que seja fundamental entender o porquê dessa escolha, em nossa concepção é 

impossível pensarmos escola, pensarmos o chão da escola, sem nos depararmos com a pluralidade, 

por isso acreditamos que pensar práticas e ações interseccionais é fundamental para uma prática 

pedagógica de qualidade.  

Kramer nos auxilia nesse sentido ao dizer que 

A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as formas de organização 

da sociedade. Assim, a ideia de infância não existiu sempre da mesma maneira. Ao 

contrário, a noção de infância surgiu com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na 

medida em que mudavam a inserção e o papel social da criança na comunidade 

(KRAMER, 2006, p.14). 

Tomando o cuidado de realizarmos com nossos cursistas um breve percurso histórico do que 

se entendia socialmente por infância ao longo do tempo. Partindo desde a Idade Média, onde 

segundo os estudos de Ariés (1981) o sentimento de Infância nem sequer existia, as crianças eram 

vistas como “adultos em miniatura”, até completarem idade suficiente para ingressarem no mundo 

do trabalho. Perpassando por Rousseau (1999), em “Emílio”, que lança um novo olhar sobre esse 

sujeito, inaugurando por assim dizer um conceito moderno de infância, considerando-as como seres 

imaginativos, criativos e com características próprias da sua faixa etária. 
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Perceber esse percurso histórico, as diversas modificações que sofreram as concepções tanto 

de criança, como de infância, ao longo do tempo, é um importante instrumento para a 

compreendermos a importância de uma abordagem pedagógica que considere essa multiplicidade. 

Pocahy defende que: 

Reconhecer a construção sócio-histórica da criança e da infância nos permite legitimar 

a importância do tempo e do espaço na constituição da categoria social infância e do 

sujeito que a integra. Isso significa que, ao serem situadas no tempo e no espaço, a 

infância e a criança não podem ser compreendidas homogeneamente, como se 

houvesse uma única forma de viver a infância e de ser criança. Para compreendermos 

a complexa conjuntura social de determinado tempo-espaço, cabe reiterarmos a 

necessidade de analisar interpretativamente os fenômenos cotidianos através de 

marcadores sociais de identidade e diferença como geração/idade, etnia/raça, gênero, 

sexualidade e localização geográfica, para citar alguns (POCAHY, 2011).” (COUTO; 

POCAHY; OSWALD, p. 60, 2018) 

Assim cremos que não faz o menor sentido restringirmos nossa abordagem a temática da 

infância de uma maneira singular. Considerando os diversos contextos que compõem nossa 

realidade, acreditamos sim na pluralidade, na multiplicidade de infâncias. 

Compreendermos a complexa conjuntura social e a diversidade que há, por exemplo, em 

uma cidade como o Rio de Janeiro, é primordial para entendermos a urgência em construir práticas 

pedagógicas interseccionais, que levem em consideração marcadores sociais como gênero, 

sexualidade, raça, religião, classe social. 

Vale ressaltar que cotidianamente nos deparávamos com essas diferenças discrepantes, com 

realidades muito distintas trazidas pelos nosso cursistas, já que contávamos com professores que 

atuavam desde escolas privadas da Zona Sul da nossa cidade, com alunos de classes mais 

favorecidas, até professores atuando em diversas escolas públicas situadas dentro de favelas, 

convivendo com conflitos e tiroteios que constantemente interferem no seu trabalho docente. Sendo 

assim, a cada encontro era perceptível a multiplicidade de infâncias possíveis em nossa cidade, e até 

mesmo a diversidade entre crianças e infâncias dentro do mesmo contexto social, de acordo com os 

atravessamentos de cada uma delas, seja por questões ligadas a sexualidade, a raça, a religiosidade, 

ou a todas elas juntos, por exemplo. 

Tais encontros, diálogos, discussões só vieram a reforçar a urgência de nós, enquanto escola, 

construirmos saberes e práticas respeitosas desde a mais tenra idade, é fundamental formarmos 
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docentes que saibam e assumam essa responsabilidade, que se proponham a discutir, a debater e a 

desconstruir preconceitos. 

GÊNERO E SEXUALIDADE NA INFÂNCIA: ESCOLA E FORMAÇÃO DOCENTE EM 

DEBATE 

Desde o início dos módulos, observamos que o/as cursistas estavam ansiosos para falar de 

sexualidade de suas crianças. Numa das primeiras rodas de conversa, ouvíamos de mais de um 

participante, que as “crianças tinham a sexualidade muito aflorada”, “que não tinham idade para 

determinadas coisas”, “que não podiam falar palavrão” e “que não podiam ver determinadas 

situações”. Frases que nos remetiam ao campo das restrições e proibições, cercada por um 

imaginário de criança inocente e sem sexualidade. Também relataram alguns casos de meninos que 

queriam ser princesas, que gostavam de usar maquiagem e de alguns casos flerte entre meninos. 

Vale ressaltar que essas narrativas parecem ter um olhar mais atento para as crianças de sexo 

masculino que demonstram um comportamento diferentes do papel esperado. Não anotamos 

nenhum relato que envolva meninas. Uma boa questão para desenvolver. 

No início do módulo sobre sexualidade e gênero também percebemos um certo 

desconhecimento sobre conceitos ligados a Identidade de Gênero, Identidade Sexual e Orientação 

sexual, havia uma confusão sobre esses termos e vários estereótipos vinham à tona, por exemplo, 

confundir sujeitos transexuais com sujeitos homossexuais. Para descortinar a confusão sobre isso, 

focamos no universo LGBTI. 

Adotamos nos Módulos do Curso a metodologia de levar convidados em cada aula, no 

Módulo sexualidade escolhemos convidados e convidadas que pudessem de falar de suas 

experiências enquanto sujeito de sexualidade e Gênero dissidentes. Não é preciso dizer que levar 

convidados/as que se identificavam como transexuais e travestis causou bastante impacto e 

contribuiu para ter acesso a um saber que combinava a teoria que estudávamos e prática relatada 

por esses convidados/as. 

Uma dessas convidadas nos recomendou que ninguém poderia finalizar o curso sem saber o 

que era um sujeito homossexual e um transexual, por exemplo, marcando assim as características 

identitárias dos grupos que se definem sob a sigla LGBT. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência vivenciada nesse curso de extensão nos traz alguns elementos de reflexão 

sobre as possibilidades de formação continuada que pretendemos apontar aqui como caminhos de 

investigações futuras, sem a pretensão de concluir definitivamente essa análise. Assim sendo, 

elencamos três aspectos principais examinarmos: a construção de materiais didáticos e estratégias 

pedagógicas sob a perspectiva da interseccionalidade, os desafios pessoais enfrentados pelos 

participantes mediante o encontro com convidados que trouxeram a prática de suas identidades no 

cotidiano e as interdições experimentadas nas instituições no período de realização do curso. 

Falar sobre construção identitária na educação formal não constitui novidade curricular, 

sobretudo na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do ensino Fundamental. Os documentos 

norteadores das práticas pedagógicas citam com muita frequência a importância dessa construção 

desde a tenra idade. A interrelação entre as diversas categorias de formação identitária parece ser 

um terreno muito árido, onde docentes buscam apenas tangenciar enfatizando categorias como 

nome, gostos pessoais e até chegam a transitar por algumas diferenças como cor dos olhos e da 

pele. Contudo, ao estimularmos reflexões sobre as diversas possibilidades de construções 

identitárias entrecruzando culturas étnicas, gêneros e sexualidades percebemos que, mesmo 

docentes com bastante experiência no chão da escola e em práticas pedagógicas cotidianas, 

apresentaram dificuldade substancial em identificar a necessidade desse trabalho, assim como 

produzir atividades que contemplassem a diversidade identitária, por exemplo, nas diferentes 

perspectivas expressões de gênero. Ao solicitarmos a criação de um boneco não-binário pelas 

crianças, a maioria dos cursistas alegaram falta de tempo para a realização da tarefa. Ampliamos o 

prazo para três semanas e mesmo assim menos de 20% dos cursistas conseguiram atender a 

proposta. 

Partimos então, para a observação de alguns entraves e obstáculos desses percursos. Em 

alguns casos, professores afirmaram estar em choque entre as orientações dos líderes de sua religião 

e os temas propostos para a realização das tarefas. Em outros casos, ouvimos relatos de docentes 

que afirmavam que a equipe técnico pedagógica adentrava as salas de aula questionando o teor das 

atividades que estavam sendo desenvolvidas. A maioria dessas interdições são totalmente 

infundadas e sem legitimação legal, porém muitas vezes encontra eco nas limitações dos valores 

pessoais docentes e, em nossas rodas problematizamos esse quadro, levando alguns cursistas 

inclusive a desistirem da matrícula no curso. 
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Entendemos que para além dos dados que encontramos todos os dias nos noticiários que 

demonstram a necessidade de tratarmos de raça, gênero e sexualidade como prioritárias na 

construção das identidades dos sujeitos desde a mais tenra infância, as interdições desse currículo 

que é dinamizado no chão da escola também reforçam essa necessidade. A UNESCO desde o final 

do século passado (DELORS, 1998) enuncia a necessidade de firmar mundialmente a educação em 

quatro pilares. E dois deles estão diretamente ligados a esses temas que desenvolvemos aqui: 

aprender a ser e aprender a conviver. Então, tanto a formação inicial e a formação continuada 

necessitam de ajustar essas velas na direção e no sentido de uma escola que atenda às necessidades 

dos sujeitos e da sociedade real do século XXI. 
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Resumo 

O presente trabalho relata a construção e a realização do curso de extensão realizado no Colégio Pedro 
II (CPII), no ano de 2019, em parceria com o Laboratório de Pesquisa, Estudos e Extensão em 
Gêneros, Sexualidades e Raça em Educação e Direitos Humanos (Ge-Ser) da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). O curso intitulado Crianças e Infâncias: construções identitárias numa perspectiva 
interseccional teve com público destinado professores regentes em Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental das redes públicas e privadas de ensino no território do Estado do Rio de Janeiro, 
e foi dinamizado pelos pesquisadores do Laboratório Ge-Ser do grupo específico de Infâncias e 
também por convidados. A oferta do referido curso foi uma das etapas da pesquisa do Laboratório Ge-
Ser que, dentre outros objetivos, visa construir junto a professores regentes de Educação Básica, 
materiais didáticos e estratégias pedagógicas. Apresentamos as etapas e as interdições vivenciadas para e 
na construção e realização desse curso, que em sessenta horas de encontros presenciais e trinta horas de 
atividades desenvolvidas em sala de aula, abordou as temáticas de infâncias, raça, gêneros e sexualidades 
em uma perspectiva interseccional. Essa dinâmica se desenvolveu a partir da metodologia da pesquisa-
ação que já vinha sido desenvolvida no Laboratório Ge-Ser. Nesse sentido, cursistas, dinamizadores, 
palestrantes convidados e os alunos nas escolas onde as atividades foram aplicadas tornaram-se não 
apenas pesquisadores com também objeto da própria pesquisa. Como reflexão final, elencamos os 
primeiros resultados dessa experiência seja na formulação dos materiais didáticos, seja na realização das 
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estratégias pedagógicas de cada módulo, como também dos desafios pessoais e interdições 
institucionais que os objetos/pesquisadores enfrentaram nesse percurso. 

Palavras-chave: Formação de professores; pesquisa-ação; raça; gênero; sexualidade. 

ACORDA, CINDERELA! 

Ana Carolina Monteiro – Colégio e Curso A4 

Rozana Gomes de Abreu – UFRJ 

Wallace Benjamim Costa Amorim – SME/RJ 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem origem no tema “A Ciência no auxílio ao combate à violência contra a mulher” 

com a intenção de contribuir para a diminuição dos resultados que revelam a vulnerabilidade da 

mulher diante do persistente quadro de dominação patriarcal2. Derivam do patriarcado as diversas 

formas de violência contra a mulher, por exemplo, a física, psicológica, patrimonial, moral e a 

sexual, que inclui o estupro, tipo de violência que arranca da mulher todo e qualquer direito sobre o 

próprio corpo, vitimando mais de 1,350 milhão de mulheres ao ano no Brasil, segundo dados do 

IPEA-Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2017). O presente trabalho possui ênfase no uso 

das Drogas Facilitadoras de Crimes (DFC’s) em ambientes de lazer, associadas à violência de 

estupro, através de uma atividade teórico/experimental investigativa que fomente a discussão acerca 

da violência contra a mulher e participação da mulher na Ciência. 

A temática Violência contra a mulher encontra relevância, em primeiro lugar, nas estatísticas 

apresentadas: 

 
2 As teorias do patriarcado têm dirigido sua atenção à subordinação das mulheres pela “necessidade” 

masculina de dominar as mulheres. (SCOTT, 1995) 
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Figura 1. Estatísticas sobre violência contra mulher 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A realização deste trabalho foi motivada pela necessidade urgente sobre se discutir acerca da 

violência contra a mulher, dado o significativo aumento de notificações de casos de violência de 

gênero de diversas naturezas, incluindo os casos relacionados às DFC's (Drogas Facilitadoras de 

Crime). 

É com o intuito de cometer os crimes de roubo/estupro que algumas drogas, como 

escopolamina, os subprodutos da metiltriptamina, a cetamina, o flunitrazepam, o gama-

hidroxibutírato (GHB) e alguns anti-histamínicos são administradas, misturando-se pequenas doses 

à bebida alcoólica da vítima. Esta mistura é popularmente conhecida como “Boa noite, Cinderela” e 

os seus efeitos são facilitadores da prática dos crimes supracitados, uma vez que 

... atuam nos receptores cerebrais e suas interações induzem sinais clínicos como 

amnésia, sonolência, inconsciência, coma, alucinação e vômito. Geralmente essas 

drogas promovem a perda da inibição, dando a impressão da submissão ou 

colaboração da vítima. A vítima aparentemente ativa está, no entanto, sob o controle 

do assaltante, mas lembra da sua participação na atividade sexual. (MARTINEZ et al, 

2009, p. 2504) 

A mulher representa vítima em potencial para os grupos que praticam o estupro com 

utilização de DFC’s. Muitas vezes, na ocasião de festas, por exemplo, mulheres são abordadas e 

 
3 Os dados foram retirados do Dossiê “Violência contra as Mulheres”, um dossiê digital organizado pelo Instituto 
Patrícia Galvão e outros parceiros sociais e privados, como o Instituto Avon, que pode ser acessado em 
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/ 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/
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têm suas bebidas contaminadas com finalidade de prática desse crime. A sociedade é responsável 

por sustentar os níveis de disparidade e fragilidade entre os gêneros, pois as 

[…] oposições binárias e hierárquicas do masculino e feminino, de confronto das 

identidades múltiplas que no cotidiano acabam por aprofundar as desigualdades 

provenientes de vários marcadores sociais como de gênero, classe, de raça, de 

sexualidade, de confissão religiosa e partidária. (POSSAS, 2017, p.104) 

Como consequência da luta feminista que combate as formas de violência contra a mulher, 

associada à representatividade da mulher na Ciência que busca vencer as discriminações no espaço 

acadêmico inclusive, temos o desenvolvimento de testes analíticos que detectam a presença de 

drogas de abuso em bebidas, como aquelas encontradas no “Boa noite, Cinderela”. Dentre estes 

materiais que identificam as substâncias psicoativas, encontramos no mercado canudos e copos 

desenvolvidos por mulheres, para o uso de mulheres, a exemplo do “canudo anti estupro” 

desenvolvido por três alunas norte-americanas, ainda no Ensino Médio4. 

Nesse sentido, a proposta desenvolvida associa diferentes discussões que potencializam o 

questionamento das desigualdades de gênero em nossa sociedade. Para tratar das questões de 

gênero, dialogamos com Londa Schiebinger, que problematiza, entre outras questões, o 

protagonismo da mulher cientista - e suas implicações sociais e políticas. Por entendermos que o 

protagonismo da mulher cientista está relacionado com a construção de identidades sociais, 

buscamos nos estudos de Stuart Hall subsídios para a reflexão de questões como: Em que dimensão 

a(o) docente em Química se vê como um ser político? É possível apresentar conteúdos de referência 

de Química sem afetar e ser afetada(o) por questões da luta feminista ou a luta pelos direitos civis, 

por exemplo? Para tanto, defendemos com Marlucy Paraíso que é preciso movimentar forças nos 

espaços escolares para se falar de gênero, tomando o currículo como espaço incontrolável e, por 

isso mesmo, tão fragilizado - com necessidade de luta e resistência. 

A metodologia da proposta consistiu na criação de ambientes virtuais de aprendizagem 

(paralelos à sala de aula), nas plataformas Edpuzzle e Instagram, para discussão dos temas sócio 

ambientais e químicos com uma turma do ensino médio. Também foi desenvolvido um momento de 

experimentação investigativa, em que alunas/os utilizaram o conhecimento científico revisado e as 

discussões realizadas para resolver uma questão proposta pela professora. 

 
4 Reportagem disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/05/alunas-norte-americanas-do-
ensino-medio-criam-canudo-anti-estupro.html. Acessada em  03/04/2018. 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/05/alunas-norte-americanas-do-ensino-medio-criam-canudo-anti-estupro.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/05/alunas-norte-americanas-do-ensino-medio-criam-canudo-anti-estupro.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/05/alunas-norte-americanas-do-ensino-medio-criam-canudo-anti-estupro.html
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O FEMININO NA CIÊNCIA 

De acordo com Hall, tanto a identidade como a diferença são construções sociais, 

argumentando que “identidade e diferença estão em uma relação de estreita dependência” (HALL, 

2000, p 74). Assim, não existe identidade sem diferença, pois o que é se faz no que não é, como 

claro e escuro, que única e exclusivamente coexistem. No momento atual, é urgente destacar as 

diferenças e reforçar as identidades e representações, como forma de luta política para discutir a 

questão de gênero na educação. 

Trazer as discussões sobre feminismo e gênero para a escola é essencial para a reflexão das 

identidades sociais, pois o campo curricular contribui para o processo de reprodução cultural da 

desigualdade e das relações hierárquicas na sociedade patriarcal capitalista, em que homens se 

apropriam de parte desproporcional dos recursos materiais e simbólicos da sociedade (SILVA, 

2001). 

Entendendo o currículo como permeado por relações de poder e sendo um campo de 

negociações e fragilidades que merecem atenção e manutenção, a abordagem do tema gênero nas 

aulas de Química deve ser tecida em conjunto com os conteúdos de referência de forma que 

dialoguem e auxiliem as/os alunas/os na reflexão das diferenças que se constroem para a criação das 

identidades. Neste sentido, concordamos com Paraíso ao afirmar que “Em meio a todas essas 

estratégias de poder que tentam controlar os currículos, e jogar para o silêncio as questões de gênero 

e sexualidade, há possibilidade de se formar resistências efetivas” (PARAÍSO, 2016, p. 406). 

A proposta foi desenvolvida em uma turma da 3° série do Ensino Médio de uma escola 

particular da Baixada Fluminense, no período de duas aulas presenciais de 50 minutos. Também 

foram criados ambientes virtuais de aprendizagem no Instagram e no Edpuzzle, onde realizamos 

atividades denominadas de pré-aula. Estas consistiram na interação com o grupo de alunas/os, 

visando a postagem de estatísticas e perguntas prévias sobre o tema gerador e de link para o vídeo 

sobre o crime conhecido como “Boa noite, Cinderela”5. 

Para apresentar a temática da violência contra a mulher, escolhemos um vídeo onde atores 

simulam uma situação de encontro em local de lazer noturno e o homem adiciona um líquido à 

bebida da mulher enquanto ela vai ao banheiro. O vídeo serviu também para avaliar a reação das 

demais pessoas presentes no local quanto ao ocorrido. O vídeo foi trabalhado no momento pré-aula 

a partir da plataforma Edpuzzle, software usado para otimizar o uso educacional de vídeos e que se 

 
5 O referido vídeo pode ser encontrado no link https://edpuzzle.com/assignments/5bfdd61752611a40cb1da17d/watch 
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destaca pela “personalização de materiais como vídeos, áudio e flips, e sua posterior divulgação, 

disponível em aparelhos móveis, possibilita a interação entre os participantes, promovendo 

ambientes de colaboração, trocas e desenvolvimento mútuo” (MORENO; HEIDELMANN, 2017, p. 

13).  

Acreditamos que, de todas as facilidades de uso desta ferramenta, a mais atraente é poder 

inserir questionários ao longo do vídeo e obter as respostas das/os participantes ao final, a exemplo 

da nossa atividade: 
Figura 3. Algumas respostas às questões problematizadoras na plataforma Edpuzzle 

 

A aula presencial foi dividida em três grandes momentos. No primeiro momento, ocorreu a 

discussão sobre o vídeo e as postagens realizadas pelos alunos, seguido da postagem via Instagram 

das estruturas das drogas usadas no coquetel “Boa noite, Cinderela”, e enquete questionando as 

funções orgânicas presentes nas moléculas (Figura 4). 
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Figura 4. Aluno respondendo à questão no Instagram na aula presencial; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUETE SOBRE AS FUNÇÕES ORGÂNICAS PRESENTES EM UMA DAS SUBSTÂNCIAS 

USADAS NO COQUETEL;  

Respostas à enquete 
No segundo momento, exibimos dois vídeos curtos6 sobre criadoras de métodos que 

detectam drogas com posterior discussão sobre possibilidades de detecção de drogas em bebidas e 

sobre a representatividade da mulher na ciência. 

Segundo Schiebinger (2001), é preciso confrontar a posição de suporte ocupada pelas 

mulheres dos cientistas com a posição de real destaque das mulheres cientistas na produção 

científica. Outras pesquisadoras chamam a atenção para esta questão, como Fara (2004) ao afirmar 

que até o século XIX algumas mulheres participavam da produção do conhecimento científico em 

ambientes domésticos somente, mas sem obter o devido destaque. O reconhecimento tardio do real 

papel das mulheres aponta como a ciência não foi somente produzida por mãos e mentes 

masculinas, potencializando o atual protagonismo feminino na ressignificação de valores da ciência 

produzida, tornando esta menos desigual. Nesse sentido, discutimos a importância das 

pesquisadoras dos vídeos e a necessidade de mulheres na ciência para uma prática científica voltada 

também para os interesses femininos, pois gênero indica relações de poder entre os sexos 

(SCHIEBINGER, 2001, p.29). 

 
6 O vídeo sobre detecção de drogas está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=2I4QpKEEFDc, e  o vídeo 
sobre a representatividade da mulher na ciência pode ser encontrado em 
https://www.youtube.com/watch?v=l7wyxbsimtw 

https://www.youtube.com/watch?v=2I4QpKEEFDc
https://www.youtube.com/watch?v=l7wyxbsimtw
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Ainda com base nos vídeos, discutimos as substâncias que funcionam como indicadores 

(sintéticos) ácido-base, retomando o tema “Equilíbrio Químico”, especialmente o que se refere ao 

deslocamento de equilíbrio. Esta discussão serviu como base para introduzir o terceiro momento da 

aula proposta. 

No terceiro momento, propusemos aos alunos uma análise investigativa de três diferentes 

indicadores – fenolftaleína, timolftaleína e verde bromocresol -, e de suas características como, por 

exemplo, suas faixas de viragem. 

As/os estudantes precisavam analisar as informações dos indicadores para identificar qual o 

indicador mais apropriado na detecção da ¨droga” – que, neste caso, era o Ibuprofeno, um 

medicamento de uso comum -, em uma amostra de água com pH=10. 

A partir de informações como a função orgânica presente na droga (Figura 6), que é um 

ácido carboxílico, e como o cruzamento das faixas de viragem dos indicadores com o pH da 

amostra de água, antes e depois de colocada a droga na amostra (Figura 7), o/as estudantes puderam 

concluir sobre o indicador mais apropriado para o teste de detecção da droga. Eles verificaram que a 

amostra inicial da água possuía um pH básico que era alterado pela adição da droga (Ibuprofeno), 

fazendo com que o pH final seja mais baixo do que 10. 

Logo, a amostra final (água + droga) torna-se mais ácida pela adição do ibuprofeno e o 

melhor indicador a ser usado em sua detecção é aquele que possui uma faixa de detecção que 

abrange melhor a faixa ácida (pH abaixo de 7,0). 
Figura 6. Estrutura química do Ibuprofeno 
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Figura 7. Tabela de indicadores disponíveis, com suas faixas de viragem7, para detecção de ibuprofeno em água. 

 

A experimentação investigativa teve um resultado surpreendente porque, de posse de todo o 

material teórico e da questão apresentada, todas/os as/os alunas/os conseguiram prever qual seria o 

resultado do experimento, testando e percebendo que a análise teórica fazia sentido. De acordo com 

Giordan, 

numa dimensão psicológica, a experimentação, quando aberta às possibilidades de 

erro e acerto, mantém o aluno comprometido com sua aprendizagem, pois ele a 

reconhece como estratégia para resolução de uma problemática da qual ele toma parte 

diretamente, formulando-a inclusive. (GIORDAN, 1999, p. 46) 

Para finalizar a aula presencial, solicitamos a confecção, pela turma, de registro áudio visual 

(3-4 minutos), contendo: O que é o “Boa noite, Cinderela?”; Você considera as mulheres um grupo 

de risco no caso Boa noite, Cinderela? Por quê?; Apresentação da forma utilizada para detectar 

drogas em bebida, abordando os conteúdos químicos discutidos durante a atividade; e Dicas para 

evitar que grupos vulneráveis sejam vítimas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade foi bem aceita na escola pela direção e pelas/os alunas/os. Esperávamos maior 

engajamento na pré aula no Instagram e consideramos que a proximidade com os exames finais 

pode ter afetado a participação das/os estudantes, o que não comprometeu a qualidade do trabalho. 

No momento da discussão na aula presencial, todas/os participaram ativamente, corroborando com 

 
7 As faixas de viragem dos indicadores utilizados na atividade proposta neste trabalho estão baseadas em Skoog et al 
(2006). 
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a expectativa positiva no uso das ferramentas digitais e diferenciando este momento de uma aula 

meramente expositiva sobre violência contra mulher e representatividade feminina na ciência. 

Quando questionados por que se preocupar tanto com a morte de mulheres, se morrem 

muito mais homens, a resposta de um aluno nos chamou a atenção: “Porque mulheres morrem 

sempre da mesma forma e por serem mulheres”, mostrando um olhar bastante maduro sobre a 

situação colocada. A atividade serviu para a reflexão de todo/as aluno/as sobre o tema, pois 

puderam trocar suas ideias através do diálogo e das informações discutidas, reforçando como uma 

situação social pode ser discutida em sala de aula mediante os saberes advindos de diversas áreas – 

a sociologia, a filosofia, a química. Discussões que puderam contribuir para a construção de 

identidades mais plurais, que possam se reconhecer e fortalecer em meio aos diversos discursos 

sociais. 

Enquanto professores, e professoras de Química, seres sociais e políticos, nos apropriamos 

deste lugar de fala. Acreditamos ser impossível não sermos afetados pelas questões ligadas ao 

feminismo atualmente. Entendemos que trabalhar as questões de gênero, especialmente do que é ser 

e se constituir mulher na sociedade atual, é urgente. É trabalhar com as significações existentes em 

torno do gênero feminino e construir um espaço para a discussão das ideias como forma de luta e 

resistência. 

Por fim, ressaltamos como a sala de aula e a disciplina química se configuram como um 

campo fértil para alinhavar aos conteúdos curriculares de referência às questões sobre identidade e 

diferença. Defendemos que a Química deve ser tratada além dos conteúdos de referência 

padronizados, uma vez que seus conhecimentos fazem parte da sociedade de diferentes formas. 

Nesse sentido, as questões científico-tecnológicas discutidas na escola podem e devem fomentar 

ações de cunho transformador dessa sociedade. 
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Resumo 

O presente trabalho pretende apresentar o resultado de pesquisas desenvolvidas no Mestrado 
Profissional em Ensino de Química (PEQui/UFRJ), em parceria com o Laboratório de Pesquisas, 
Estudos e Extensão em Gêneros, Sexualidades e Raça em Educação e em Direitos Humanos (GE-
SER/UFRJ), por intermédio de uma proposta de abordagem interseccional entre os temas de gênero e 
conteúdos curriculares em uma aula teórico/experimental investigativa na disciplina Química Geral, no 
Colégio e Curso A4. O referido colégio situa-se na Baixada Fluminense da cidade do Rio de Janeiro e 
atende a um público de classe média baixa e, na experiência em questão, a jovens do Ensino Médio. Na 
atualidade, a violência contra a mulher e a misoginia tem alcançado índices alarmantes. A escola não 
pode ficar alheia a esse quadro, sobretudo, quando atende a jovens e adolescentes. A experiência 
apresentada tem relevância pela abordagem de diferentes conhecimentos, químicos e sociais, na 
tentativa de romper com o silêncio sobre determinados temas na escola, além de consolidar a disciplina 
escolar como um potente campo de resistências e lutas para a educação e a sociedade. Os eixos teóricos 
condutores deste trabalho são: a utilização do tema gênero em práticas curriculares (Marluce Paraíso), a 
representatividade feminina na ciência (Londa Schiebinger), e a construção de identidades a partir da 
discussão de gênero e ciência (Stuart Hall). Ao final do artigo, apresentamos a análise da relação entre 
os conteúdos sistematizados da Química e sua relação com reflexões sobre o papel das mulheres na 
construção do conhecimento científico e do uso social desse conhecimento como resistência contra a 
misoginia. 

Palavras-chave: Ensino de Química, gênero, identidades, violência, misoginia. 
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INTRODUÇÃO 

Diante do cenário de transformações políticas e socioculturais e, consequentemente 

transformações psíquicas, constata-se segundo Monteiro (2013) que o homem está atravessando a 

“crise da masculinidade”, dito de outra forma, se historicamente as noções de domínio, força e 

virilidade eram atribuídas aos homens, atualmente novas concepções ganham espaço para 

identificar estes sujeitos, ou seja, percebe-se uma diversidade possível composta pelo universo 

masculino. 

Soma-se a estas transformações o adoecimento psíquico dos sujeitos. Para Dockhorn e 

Macedo; Staudt, (2008; 2007, apud SILVA e MACEDO 2012). Os sujeitos contemporâneos 

inseridos em dinâmicas marcadas por “instabilidade, pela vigência do efêmero, do fragmentário, do 

caótico, depara-se com novas demandas psíquicas, políticas e sociais” (SILVA e MACEDO, 2012, 

p. 2005). Pode-se ainda relacionar estas transformações ao termo mal-estar “usado por Freud para 

designar sinais de angústia” (PRIOSTE, 2006, p. 142). A autora observa em seu estudo as maneiras 

como as transformações econômicas e socioculturais, especificamente da incidência da indústria 

cultural e dos mecanismos ideológicos na formação do sujeito tem contribuído para a emergência 

dos chamados mal-estares do desejo, relacionados, portanto, aos conceitos cunhados por Freud em 

“O Mal-estar na civilização” (1930). 

Neste sentido, os questionamentos em relação ao que significa “ser homem” parecem estar 

ainda mais presentes. Monteiro (2013), demonstra ainda que apesar da crise de masculinidade se 

instalar como ponto inicial para as reflexões de diversidade, concepções de manutenção de atributos 

engendrados no “homem de verdade” aquele que reproduz violência, força e virilidade, parecem 

coexistir. Logo, é necessário compreender de forma breve o contexto de violência atual para que 

possamos analisar as masculinidades na contemporaneidade. 

Os objetivos deste trabalho concentram-se, portanto, em identificar as concepções de 

masculinidades em um grupo de jovens universitários do sexo masculino e analisar como estas 

concepções podem interferir em seus relacionamentos intersubjetivos. 

Deste modo, a problemática proposta por este estudo refere-se a: quais as concepções do 

“ser homem” em um grupo de jovens universitários? Quais as influências envolvidas no processo 

de construção destas concepções? À medida que se inicia processos de reflexão sobre a temática, é 

possível que ocorra a prevenção de comportamentos de assédio contra as mulheres? 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com o Atlas da Violência – 2019, houve um crescimento expressivo de 30,7% no 

número de homicídios de mulheres no país durante o período de 2007 a 2017. O Atlas distingue 

ainda o aumento da violência de forma expressiva na população de mulheres negras. Enquanto a 

taxa de homicídios de mulheres não negras teve crescimento de 4,5% entre 2007 e 2017, a taxa de 

homicídios de mulheres negras cresceu 29,9%. 

Em relação à população LGBTQIA+, dados divulgados pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) 

apontam que o ano de 2016 foi o mais violento desde 1970. Foram registradas 343 mortes, entre 

janeiro e dezembro de 2016. O Estado da Bahia ocupa a segunda posição dentre os estados com 32 

mortes ficando atrás apenas de São Paulo (49 casos).  No relatório do Grupo Gay da Bahia (2016, p. 

01) consta: 

Dos 343 assassinatos registrados em 2016, 173 das vítimas eram homens gays (50%), 

144 (42%) trans (travestis e transexuais), 10 lésbicas (3%), 4 bissexuais (1%), 

incluindo na lista também 12 heterossexuais, como os amantes de transexuais (T-

lovers), além de parentes ou conhecidos de LGBT que foram assassinados por algum 

envolvimento com a vítima (GGB, 2006, p. 01). 

Segundo o Atlas da Violência (2019) há 39 anos Grupo Gay da Bahia realiza uma pesquisa 

em relação ao número de pessoas assassinadas por questões homofóbicas, com base em notícias 

publicadas na imprensa, na internet e informações pessoais compartilhada com o grupo. 

De que forma, portanto, podemos relacionar o crescente número de mortes contra as 

mulheres e também a população LGBTQIA+, com o machismo? Ou seja, uma concepção de 

masculinidade que é subjetivada na violência? Segundo o Atlas da Violência (2019, p.40): 

[...] há reconhecimento na literatura internacional de que a significativa maioria das 

mortes violentas intencionais que ocorrem dentro das residências são perpetradas por 

conhecidos ou íntimos das vítimas. Portanto, a taxa de incidentes letais intencionais 

contra mulheres que ocorrem dentro das residências é uma boa proxy para medir o 

feminicídio” (ATLAS DA VIOLÊNCIA, p.40). 

Em relação ao ambiente universitário, o Instituto Avon e Data Popular (2015), apontam em 

uma pesquisa realizada com discentes de todo o país (Brasil) que 67% das entrevistadas relatam já 

ter sofrido algum tipo de violência (sexual, psicológica, moral ou física) no ambiente universitário, 

praticada por um homem. 42% das entrevistadas apontam também já terem sentido medo de sofrer 
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violência neste ambiente e 36% já deixaram de realizar alguma atividade na universidade por medo 

de sofrer violência. 

Dado este contexto, formas de combate à violência contra as mulheres podem ser citadas: a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH, 1948), as Convenções internacionais, como exemplo, a Cedaw (Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979). O documento foi 

o ápice de décadas de esforços internacionais, visando à proteção e a promoção dos direitos das 

mulheres de todo o mundo. A convenção propõe a trabalhar em duas frentes: promover os direitos 

das mulheres na busca por igualdade de gênero, e, reprimir quaisquer discriminações contra mulher 

nos estado-parte. 

O paradoxo se encontra, entre os vários meios de legitimação dos direitos existentes no 

Brasil e internacionalmente, entretanto a violência contra as mulheres aparece de forma 

institucionalizada e presente nos mais diversos seguimentos da sociedade. Pode-se afirmar que 

homens e mulheres são objetos inesgotáveis de análise, bem como se dá a formação destas 

identidades. Neste trabalho portanto, pretende-se compreender quais as concepções de 

masculinidades existentes em um grupo de jovens universitários, observando as influências 

envolvidas neste processo. Dadas as transformações citadas no interim do universo masculino e 

ainda a relação desta subjetivação com o contexto de violência contra as mulheres o presente 

estudo, pretende-se apoiar na abordagem Psicanalítica como recurso de leitura dos processos de 

subjetivação das masculinidades contemporâneas, compreendendo a Psicanálise como um discurso 

em que Freud propõe “uma explicação dos conflitos sociais de tipo antropológico a – histórico” 

(LASTÓRIA, 2017, p. 87). 

OBJETIVOS 

Identificar as concepções de masculinidades em um grupo de jovens universitários do sexo 

masculino e analisar como estas concepções podem interferir em seus relacionamentos 

intersubjetivos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa em andamento tem como finalidade realizar um estudo de caso de cunho 

exploratório. Pesquisas exploratórias tem como um dos principais objetivos proporcionar 
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aproximações a determinados fatos, especialmente quando o tema é pouco explorado (GIL, 2014). 

Neste seguimento, Gil (2014, p.57) aponta que “o estudo de caso é composto pelo estudo profundo 

e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado”, sendo utilizado pelos pesquisadores sociais com os seguintes propósitos: explorar, 

descrever e explicar. (GIL, 2014). 

Para Yin (2005, p.32) o delineamento deste tipo de pesquisa corresponde a um estudo 

empírico que “investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

Deste modo, a opção por um “estudo de caso” decorre das questões sobre masculinidades 

parecem não ser amplamente discutidas no âmbito científico. O autor Welzer – Lang (2014) explica 

que apesar de encontrarmos pesquisas sobre o masculino, algumas discussões são recentes. 

Tradicionalmente, o debate sobre masculinidade enfocava o sistema de dominação contra as 

mulheres e, raramente se contextualizava a partir das problemáticas de gênero. 

A peculiaridade do caso a ser estudado, refere-se à iniciativa de um grupo de homens que se 

reúnem, com determinada frequência, com a finalidade repensar questões pertinentes à 

masculinidade, sobretudo para refletir sobre seus comportamentos em relação às mulheres nos 

diversos ambientes frequentados pelos universitários. 

Serão convidados a participar do estudo jovens universitários, do sexo masculino, 

moradores de repúblicas estudantis acima de 18 anos, regularmente matriculados em uma 

instituição de ensino superior do Estado de São Paulo. A participação irá ocorrer a partir da 

autorização declarada no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Dado que homens e mulheres são objetos inesgotáveis de análise, identificar as concepções 

de homens sobre os significados das masculinidades na contemporaneidade é necessário para que se 

possa elucidar estes processos de formação. Face a construção das concepções sobre a 

masculinidade, será possível portanto, compreender o fenômeno dos assédios na universidade, o 

que possibilitará projetos de prevenção e intervenção na área. 

O estudo será realizado em reuniões mensais organizadas voluntariamente pelas repúblicas 

universitárias envolvidas. Os materiais utilizados consistirão em diários de campo para anotações 

do prosseguimento do grupo, gravador de voz, bem como computador para descrição escrita dos 

materiais coletados. 
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PROCEDIMENTOS 

Foi realiza uma revisão da literatura da área para o aprimoramento teórico da pesquisa. A 

revisão de literatura está dividida em dois momentos, inicialmente a delimitação do quadro teórico 

conceitual psicanalítico que fundamenta esta investigação. Posteriormente será produzida uma 

revisão sistemática de literatura em relação a produção de conhecimento sobre masculinidades na 

Psicanálise contemporânea. 

Segundo Gil (1996), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, suas vantagens residem no fato 

de permitir a compreensão de uma gama de fenômenos de forma ampla. Paralelamente a revisão de 

literatura, a autora organizou os procedimentos burocráticos necessários ao desenvolvimento do 

estudo, sendo estes: 

• Cadastro do projeto será cadastrado na plataforma Brasil, para que posteriormente seja 

enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Ciências e Letras do 

Campus de Araraquara- UNESP, para que seja devidamente aprovado para realização. 

• Contato e solicitação de autorização dos participantes da pesquisa, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Neste termo, serão explicitados os objetivos da pesquisa e 

salientados os cuidados éticos como: garantia de sigilo e anonimato, participação voluntária e 

possibilidade de desligamento da pesquisa a qualquer momento que julgar conveniente, sem 

prejuízo algum. 

O estudo utilizará da técnica de entrevista em grupo, especificamente o focus group. 

Segundo Gil (2014) este tipo de entrevista é conduzido pelo pesquisador, que atua como moderador 

do funcionamento do grupo. Gil (2014, p.115) explica: “o moderador inicia a reunião com a 

apresentação dos objetivos da pesquisa, e das regras para a participação. O assunto é introduzido 

com uma questão genérica, que vai sendo detalhada”. Por meio das entrevistas serão obtidos dados 

qualitativos, interpretados e analisados a luz da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Os 

dados também serão interpretados por meio da ótica psicanalista dos teóricos utilizados no estudo. 

Segundo a autora Bardin (2011), a análise de conteúdo é um conjunto de métodos em 

constante aperfeiçoamento que se aplicam a discursos diversificados. O fator comum destas 

técnicas são o cálculo de frequência que oferece dados cifrados até a extração de estruturas por 

modelos. Ou seja, é uma “hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência.” (BARDIN, 

p.9). 
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O esforço de interpretação se dá por meio de dois polos, o da objetividade e da 

subjetividade, o investigador terá a possibilidade de compreender o “latente, o não aparente, o 

potencial de inédito (do não-dito), retido por qualquer mensagem. (BARDIN, p. 9). 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se identificar e compreender como os jovens universitários concebem as formações 

concepções de masculinidades, na atualidade, e quais seriam os aspectos psicossociais que mais 

influenciam tais concepções. Bem como contribuir para futuras intervenções sobre a temática, 

principalmente por parte das universidades. 
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Resumo 

A presente pesquisa é desenvolvida em um Programa de Pós-Graduação em Educação Sexual, 
mestrado profissional. Esta investigação pretende realizar grupos focais com jovens universitários do 
sexo masculino, residentes de repúblicas estudantis. Trata-se de um grupo que foi constituído 
espontaneamente pelos próprios universitários como forma de refletir sobre denúncias de assédios 
sexuais na universidade e de promover medidas preventivas nas repúblicas. Participam do grupo, 
aproximadamente, 20 jovens com idade entre 20 e 28 anos, moradores de 9 repúblicas estudantis. As 
reuniões ocorrem em periodicidade quinzenal, em local determinado a cada reunião, nas próprias 
repúblicas. A cada encontro, uma república é selecionada para ceder o espaço da residência para a 
próxima reunião. Nessa perspectiva,  a investigação tem  como objetivo: a) identificar as concepções de 
masculinidades neste grupo de jovens universitários e analisar como estas concepções podem interferir 
em seus relacionamentos intersubjetivos; b) identificar como as concepções de masculinidades foram se 
constituindo para esses sujeitos, ou seja, quais foram as principais influências psicossociais 
predominantes em suas histórias de vida. A abordagem metodológica utilizada para responder às 
questões propostas se concentra na modalidade de estudo de caso, de cunho exploratório. Esta 
proposta envolve quatro fases que poderão ocorrer de forma concomitante, sendo a primeira, uma 
revisão bibliográfica para delimitação do quadro teórico conceitual, sobretudo na perspectiva 
psicanalítica; a segunda fase consiste em uma revisão sistemática de literatura em relação a produção de 
conhecimento sobre masculinidades no quadro teórico da psicanálise; a terceira fase consiste na 
participação da pesquisadora no grupo de jovens universitários para a realização dos grupos focais; a 
quarta fase se caracteriza pela análise dos dados obtidos no grupo a partir da perspectiva da análise de 
conteúdo (BARDIN, 2000), bem como a leitura dos dados pela via da abordagem psicanalítica. 

Palavras-chave: Gênero; Sexualidade e Psicanálise; Masculinidade; Universidade Pública. 
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Resumo 

O painel busca discutir a Educação Infantil sobre diferentes olhares, um primeiro trabalho discute o 
conteúdo da formação continuada ofertada às professoras de creche da Prefeitura do Município de São 
Paulo por meio da análise de documentos oficiais e programas de formação catalogados na Memória 
Documental do Núcleo de Documentação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 
(SME/SP) e na Fundação Carlos Chagas. Um segundo trabalho discute as concepções sobre Educação 
Infantil e as questões relacionadas com a diversidade étnico-racial de oito professoras participantes de 
uma proposta de educação continuada intitulada “Mesa Educadora da Primeira Infância” (concebida 
pela UNESCO/ UNICEF, apoio de instituições parceiras e de alguns municípios no Brasil). Esse 
programa visa capacitar docentes para a melhoria dos processos pedagógicos de educação na primeira 
infância e a formação continuada de professoras da Educação Infantil. E o último trabalho discute o 
uso crescente de material apostilado nos últimos anos nas escolas de Educação Infantil. Grandes 
grupos empresariais vendem seus pacotes de gerenciamento, coordenação e apostilas – comercializam, 
enfim, seus sistemas de ensino a colégios das redes pública e privada. Esse fenômeno já era alvo de 
controvérsia nos ensinos fundamental e médio, na medida em que apostilas as viravam instrumento da 
“padronização” e elemento do “status”. Com base nos referenciais da Teoria Crítica, este trabalho 
pretende demonstrar que, por se tratar de uma escolha essencialmente política, o emprego de apostilas 
é um processo de racionalização. Assim este painel procura tratar de temas atuais presentes na 
Educação Infantil que se complementam: formação docente e continuada, relações étnicos-raciais e o 
uso de material apostilado de grandes grupos econômicos. Estes temas são pouco discutidos nos 
trabalhos atuais, por isso é tão necessário discuti-los. 

Palavras-chave: Educação infantil; Formação docente; Material apostilado; Relações étnico-raciais; 
Formação continuada. 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DAS PROFESSORAS DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO: DA ASSISTÊNCIA SOCIAL À INTEGRAÇÃO AO SISTEMA MUNICIPAL DE 

ENSINO 

Fernanda Kalil – PUC-SP e Prefeitura Municipal de São Paulo 

INTRODUÇÃO 

Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996 

(LDBEN/96) não era exigida a formação em nível superior para o ingresso de profissionais nos 

cargos de docência nas creches e pré-escolas no Brasil, razão pela qual pode-se depreender a 

importância dos programas de formação continuada para esses profissionais. A esse respeito vale 

lembrar Yazlle e Fernandes, que afirmam que a busca pela adequação às novas exigências da 

legislação favoreceu a “(...)criação de cursos (principalmente na iniciativa privada) de curta 

duração, que oferecem uma formação aligeirada e técnica como é o caso do Curso Normal Superior, 

dos cursos sequenciais e dos cursos à distância, seja para formação inicial ou continuada” 

(YAZLLE; FERNANDES, 2009, p.203), que frequentemente não promovem uma formação de 

qualidade. 
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Essa formação se torna ainda mais central quando consideramos as mudanças nas 

concepções de criança, infância, educação infantil e docência ocorridas na educação brasileira, 

desde o surgimento das primeiras creches paulistanas, passando pela definição da educação infantil 

como primeira etapa da educação básica com a LDBEN/96 até os tempos atuais. Drumond (2018) 

afirma que, desde a aprovação da LDB, o Brasil vem buscando construir trajetórias de formação 

para este profissional e compreender como se dá a docência na primeira etapa da educação básica. 

A autora afirma que “(...) a docência na Educação Infantil constitui-se em um campo em 

construção, com características peculiares, que difere do modelo de professor(a) da escola” 

(DRUMOND, 2018, p.290), bem como afirma que a formação deste profissional deve se estruturar 

na direção da desconstrução da ideia de educação infantil como preparatória e conteudista - ou 

como antecipação da escola de ensino fundamental. 

Assim, o foco desta pesquisa será investigar documentos utilizados nos processos 

formativos das profissionais, organizados pela SAS e depois por SME, nos decênios 1988-1998 e 

2008-20018, abarcando um período de muitas transformações: legais, conceituais e organizativas 

dessas instituições, incluindo sua denominação, que passa de Creche para CEI - Centro de 

Educação Infantil, por ocasião da integração à SME. 

A hipótese que motiva esta investigação tem origem na experiência profissional da 

pesquisadora como professora de Centro de Educação Infantil (CEI) na rede municipal de São 

Paulo. O projeto parte da hipótese de que, apesar da legislação e os documentos oficiais definirem o 

papel de cuidar e educar que a educadora da infância deve desempenhar, os saberes e 

conhecimentos que compõem a formação para ela oferecida não se constituem como orientações 

concretas para essa prática docente específica, e não lhes conferem ferramentas para compreender 

como o binômio cuidar/educar se traduz nas ações do cotidiano da creche. 

Algumas das questões que se apresentam neste contexto são: O que a prefeitura de São 

Paulo ensina às suas professoras de creche sobre sua profissão?; Como os documentos oficiais da 

Rede Municipal de Educação constroem uma base para a formação continuada de suas professoras 

de creche?; Quais conhecimentos presentes na formação continuada das professoras de creche se 

apresentam como orientações para sua prática cotidiana de cuidar/educar dos bebês e crianças 

pequenas?; Quais as semelhanças e diferenças nas propostas de formação anteriores e posteriores à 

transição no que diz respeito às práticas cotidianas das professoras de creche? 
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PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Esta pesquisa analisa documentos oficiais do período pré e pós-transição da rede de creches 

da Secretaria de Assistência Social (SAS) para a Secretaria de Educação (SME), elegendo 

programas de formação continuada dos dois períodos para identificar os conhecimentos e saberes 

selecionados para as professoras de creche, com foco nas orientações práticas para o seu trabalho. 

Trata-se de investigar como se constituem as formações das educadoras nos dois períodos, 

construindo um panorama que permita visualizar as orientações da Rede Municipal de Educação 

para as práticas das professoras da primeira infância. 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Na busca por contribuir com essa construção da docência na educação de zero a três anos, a 

pesquisa “Imagens da docência com bebês: problematizando narrativas de professoras de creche”, 

publicada em 2017, entrevistou educadoras de creche com o objetivo de “(...) evidenciar as imagens 

de docência de professoras que atuam com bebês” (CARVALHO; RADOMSKI, 2017, p.43). 

Analisando as entrevistas, os autores identificam duas imagens predominantes de docência: o 

“espectro da maternidade” e o “imperativo do estímulo”, reafirmando a ainda existente dissociação 

do educar e do cuidar na prática das professoras. 

No mesmo caminho, Yazlle e Fernandes (2009) realizam em sua pesquisa entrevistas com 

professoras de cursos de Pedagogia e Normal Superior (chamadas formadoras), buscando revelar 

suas concepções sobre creche e pré-escola, constatando “(...) a permanência de ideias provenientes 

do movimento higienista e das teorias da privação cultural na formação recente de professoras para 

a Educação Infantil” (YAZLLE; FERNANDES, 2009, p.201). Os discursos das professoras de 

creche e das professoras dos cursos superiores que formam estas profissionais apontaram para a 

necessidade de aprofundar investigações sobre as formações continuadas a elas ofertadas, no 

sentido de aprofundar conhecimentos e elementos que contribuam para a estruturação de novas 

concepções, que envolvem a educação infantil no Brasil. 

No contexto da cidade de São Paulo, a transição da gestão das creches da Secretaria de 

Assistência Social (SAS) para a Secretaria Municipal de Educação (SME) ocorre no período de 

2001 a 2004, durante a gestão de Marta Suplicy (PT). A respeito desse período, a dissertação de 

mestrado de Dalva de Souza Franco, de 2009, intitulada “Gestão de Creches para Além da 

Assistência Social: Transição e Percurso de 2001 a 2004”, buscou compreender o processo político-

administrativo deste período e concluiu que “(...) a mudança de área trouxe várias modificações 
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com relação ao atendimento das crianças nas creches, em especial, a organização da demanda, a 

gestão de sistemas e de unidades e a formação de professores” (FRANCO, 2009, p.8). Nessa 

dissertação, a autora traça um histórico, desde o surgimento das creches no município até o 

processo de transição, passando inclusive pelo tema da formação dos profissionais que atuavam 

com os bebês. 

A escolaridade mínima das educadoras responsáveis por lidar diretamente com os bebês se 

alterou ao longo do tempo. Sobre isso, segundo o estudo intitulado “A rede de creches no município 

de São Paulo”, de 1990, tanto as pajens - como eram denominadas as profissionais que atuavam nas 

creches, inicialmente, quanto as Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) – cargo que 

substituiu o de pajem a partir de 1984 - deveriam ter o “1º grau incompleto acima da 4ª série” 

(ROSEMBERG, CAMPOS, HADDAD, 1990). As transformações nas concepções educacionais da 

época promoveram também transformações nos quadros de profissionais das creches diretas e 

novas propostas de formação, como o documento “Reprogramação de Creche”, da Secretaria da 

Família e do Bem-Estar Social (FABES, que depois passa a ser denominada SAS), publicado em 

1984, que prevê que esta formação de 1º grau (atual ensino fundamental I) seja “(...) suplementada 

por curso de treinamento em serviço para adquirir habilidades especiais para exercer a função” 

(FRANCO, 2009, p.69). A partir de 1996, com a LDBEN, passa a ser exigida a formação 

universitária em Pedagogia, ou em nível médio na modalidade Normal. 

Nessa mesma direção, Lima e Panizzolo (2017), em sua pesquisa “História da formação dos 

profissionais de Educação Infantil da rede paulistana: uma análise a partir dos documentos oficiais 

(19970-2004)”, analisam os arquivos da Memória Técnica Documental da SME/SP no que diz 

respeito “às ações de formação destinada aos educadores da educação infantil” (LIMA; 

PANIZZOLO, 2017, p.4606), enfocando âmbitos do conteúdo, modalidades e segmentos 

profissionais aos quais se dirigiam. No referente ao conteúdo, identificam dois temas principais: os 

voltados às práticas administrativas, procedimentos e organização da escola e da rede, e os temas 

voltados “para as práticas pedagógicas, ao tratar de assuntos referentes às questões do currículo e/ou 

concepções de educação, de escola, de criança e do papel dos profissionais a partir dessas 

concepções.” (LIMA; PANIZZOLO, 2017, p.4621). 

A pesquisa a que se refere esta comunicação utiliza o mesmo equipamento (MTD-SME/SP), 

com o objetivo de analisar o conteúdo das ações de formação continuada específicas das 

professoras de creche, explicitados em programas, ementas, relatórios e etc., a fim de aprofundar os 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 823 

conhecimentos acerca das bases sobre as quais as professoras de creche vêm construindo suas 

práticas com a primeira infância. 

BREVE HISTÓRICO DAS CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Conhecer a trajetória percorrida pelos equipamentos de atendimento à primeira infância em 

São Paulo nos auxilia a compreender as grandes transformações pelas quais a rede de creches 

passou desde a sua origem até hoje, e permite elucidar as concepções a partir das quais se 

desenvolveram. As primeiras creches surgem no Brasil no início do Século XX, no contexto de 

urbanização e industrialização das grandes cidades, onde as indústrias passam a oferecer vagas de 

creche como benefício aos trabalhadores, assim como entidades filantrópicas criam espaços de 

cuidado coletivo de bebês e crianças pequenas, como forma de tentar minimizar os efeitos das más 

condições de vida da população trabalhadora (MEMÓRIA DOCUMENTAL, 2001). A década de 

1930 é marcada pela criação dos Parques Infantis, com Mário de Andrade à frente do Departamento 

de Cultura do Município, “com propósito de educação e guarda para os filhos de trabalhadores” 

(ROSEMBERG; CAMPOS; HADDAD, 1990). 

Na década de 1940 o Estado cria o Departamento Nacional da Criança (DNCr) e o Serviço 

de Assistência ao Menor (SAM), órgãos que por muito tempo foram “definidores de orientações 

técnicas (de cunho predominantemente médico), fiscalizadores e repassadores de recursos às 

entidades” (MEMÓRIA DOCUMENTAL, 2001). Em meados da década de 1960 foi criada a 

Secretaria do Bem-Estar Social (SEBES), que mudou de nome por diversas vezes de acordo com as 

gestões municipais, e “cuja história, em parte, se confunde com a história recente das creches na 

cidade de São Paulo” (MEMÓRIA DOCUMENTAL, 2001). 

Os anos de 1970 são marcados pela concepção de educação compensatória, por mudanças 

nas posturas de trabalho das secretarias de Bem-Estar Social e Educação, e também pela 

“emergência e expansão dos movimentos populares, a exemplo do movimento organizado das 

mulheres que reivindicavam a expansão da rede de creches” (MEMÓRIA DOCUMENTAL, 2001). 

É também na década de 1970 que a política assistencialista do governo e a luta das mães por 

creches a impulsionam na SEBES a proposta da implantação de uma rede municipal de creches 

geridas diretamente pelo governo municipal: os Centros Infantis. 

Em 1979 é lançado o Movimento da Luta por Creches como movimento integrador das lutas 

dos diferentes bairros de São Paulo, e logo em seguida, “em ato jurídico realizado em outubro de 

79, uma reunião na Prefeitura definia a meta de instalação de 500 creches na cidade” 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 824 

(ROSEMBERG; CAMPOS; HADDAD, 1990). Na década de 80 a possibilidade de participação 

popular no processo de ampliação na rede de creches diminui, bem como a expansão da rede direta 

– no Governo Mário Covas a SEBES oferece parte das creches para a gestão conveniada. 

A política de convênios se mantém ao longo dos anos 1990 e 2000, mesmo com a integração 

das creches à Rede Municipal de Educação no período de 2001 a 2004, no governo de Marta 

Suplicy. As pajens, que tratavam do cuidado diário com os bebês, em 1988 passam a ser chamadas 

Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, e a partir de 1997 devem ter como escolaridade mínima o 

Ensino Médio (FRANCO, 2009). 

BASES CONSTRUÍDAS PELAS PROFESSORAS DE CRECHES NAS PRÁTICAS NA 

PRIMEIRA INFÂNCIA 

Para investigar os elementos presentes na formação continuada oferecida às educadoras de 

creche nos dois contextos históricos, elegemos documentos de formação representativos dos dois 

períodos. Selecionamos para esta comunicação a análise de quatro publicações que orientaram a 

implementação de Centros Infantis paulistanos: o “Manual de Orientação Técnico-Administrativo”, 

o “Caderno de Exercícios Gráficos” e a “Programação Psico-Pedagógica”, do ano de 1978, além do 

documento de orientação atual do trabalho nos Centros de Educação Infantil, o “Currículo da 

Cidade: Educação Infantil”, de 2019. Guardadas suas particularidades, os documentos dos dois 

períodos históricos ofereceram a base para a formação dos profissionais responsáveis pelo 

atendimento das crianças pequenas na rede pública de São Paulo. 

Os documentos de 1978, referentes ao Projeto de Centros Infantis, evidenciam a necessidade 

de organizar o atendimento nas creches de acordo com padrões de qualidade claros, impulsionados 

pelo Movimento de Luta por Creche articulado com a Secretaria do Bem-Estar Social. O Manual de 

Orientação Técnico-Administrativo especifica, detalhadamente, o quadro de pessoal da creche, o 

grau de instrução necessário para cada cargo, as funções de cada um desses profissionais, suas 

rotinas de trabalho e os padrões arquitetônicos e materiais necessários ao atendimento. Segundo o 

documento, cada unidade deveria contar com uma diretora (nível universitário) ou administradora 

(nível médio), uma auxiliar de enfermagem (com especialização), uma professora para cada grupo 

de 40 crianças (nível médio), e uma pajem para cada grupo de 10, 15 ou 20 crianças, dependendo da 

faixa etária (nível primário) (SÃO PAULO, 1978b). 

Em relação à formação em serviço das profissionais da creche, os documentos dos anos 

1970 apresentam orientações bastante precisas sobre as atividades a serem desenvolvidas pelas 
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profissionais. O Manual de Orientação Técnico-Administrativo apresenta listagens dos momentos 

da rotina dos berçários, diferenciando as atividades de cuidado (banho, troca de fraldas, banho de 

sol, controle de esfíncter, sono, repouso e alimentação) e descrevendo procedimentos. Para o banho 

dos bebês, por exemplo, o documento orienta: 

TÉCNICA: 

1. Lavar as mãos antes de pegar o bebê. 

2. Verificar a temperatura da água, usando a face anterior do pulso ou cotovelo. 

3. Pegar o bebê. 

4. Colocar uma toalha embaixo do pescoço. 

5. Segurar o bebê com uma das mãos, colocando-o debaixo do braço e inclinando sua 

cabeça sobre a bacia, protegendo os ouvidos com os dedos polegar e médio, e com a 

outra mão, lavar o rosto com água simples, e ensaboar e lavar a cabeça. Enxugar bem 

a cabeça do bebê. 

6. OLHOS - Necessitam de cuidados especiais mesmo se sua aparência for normal. 

Limpar com algodão molhado em água, limpando do canto para fora. 

NARIZ - Se necessário, usar fusos de algodão, levemente umedecidos em água. 

ORELHAS - Limpar com fusos de algodão seco ou cotonete com bastante cuidado. 

Não limpe o conduto auditivo. 

BOCA - Não é preciso lavar. A limpeza é mantida com água de beber. 

7. Remover a fralda do bebê, e proceder a limpeza dos genitais com a ponta da fralda 

molhada, se necessário. 

8. Despir a criança e colocá-la na bacia. 

9. Ensaboar e lavar a parte anterior do corpo, virá-lo ensaboando e lavando as costas  

10. Remover o bebê da bacia. Enxugá-lo bem, e colocar a camisinha. 

11. Proceder a limpeza final dos genitais: 

a. em crianças do sexo feminino, separar os grandes lábios e limpar com 

algodão umedecido em água ou óleo. 
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b. em crianças do sexo masculino, fazer a retração do prepúcio, sem forçá-lo, e 

limpá-lo com algodão molhado em água ou óleo. 

c. vestir a fraldas (colocar mercúrio cromo se tiver assadura). 

d. Colocar o material em ordem. 

(SÃO PAULO, 1978b) 

Os outros documentos que compõem o Projeto de Centros Infantis trazem informações 

igualmente precisas sobre os procedimentos a serem adotados, como na Programação Psico-

Pedagógica, que traz sugestões de jogos e brincadeiras a serem feitos com os bebês e orienta as 

profissionais sobre como movimentar os corpos das crianças: 

Trazer o pé direito do bebê contra sua coxa esquerda, flexionar a perna esquerda sobre 

a direita. Com a mão esquerda, manter a duas pernas cruzadas e com a mão direita 

(passada sob os braços) segurar o bebê. Fazer um movimento de rotação do tronco em 

direção à direita, de modo a colocar o bebê na posição de engatinhar.  (SÃO PAULO, 

1978c) 

A profissionalização das educadoras e as mudanças nas concepções que orientam as 

políticas educacionais no Brasil transformaram radicalmente a realidade do atendimento em creche 

na cidade de São Paulo que, de acordo com a legislação mais recente, publicou em 2019 o Currículo 

da Cidade: Educação Infantil. O documento articula textos de orientação anteriores, como o 

Currículo Integrador das Infâncias Paulistanas, de 2014, com o texto da Base Nacional Comum 

Curricular, de 2017, e define a abordagem pedagógica que deve orientar o trabalho nas unidades de 

Educação Infantil. No ano de 2019 pelo menos uma professora de cada Centro de Educação Infantil 

(CEI) e de cada Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) passou por um curso de formação 

de 5 encontros sobre o conteúdo do Currículo, o que denota um grande esforço por parte da 

Secretaria Municipal de Educação em unificar o trabalho nas unidades escolares. 

Diferentemente dos documentos dos anos 1970, o Currículo da Cidade: Educação Infantil é 

mais rigoroso em delinear suas bases pedagógicas, suas concepções e referências, e não propõe 

guias ou manuais de procedimentos. Não há menção direta sobre o banho dos bebês na creche, por 

exemplo. O texto reforça a idéia de atividade livre da criança como orientadora do trabalho das 

professoras, e menciona os cuidados diários de forma geral: 

Então, para os bebês, o tempo pode ser dividido entre momentos de cuidado e 

momentos de atividade livre com objetos intencionalmente organizados pela(o) 

professora(or). Os momentos de cuidados como a higiene, alimentação e descanso, 
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são momentos essenciais de educação e, por isso, devem ser realizados com tempo. 

Isso é possível enquanto os outros bebês brincam livremente com os objetos 

espalhados propositalmente ao seu redor. Para além dos momentos de cuidado, o 

tempo dos bebês pode ser livre. (SÃO PAULO, 2019) 

É possível perceber ao longo do texto a intenção de esclarecer quais os princípios que devem 

orientar o trabalho das professoras e quais concepções devem transparecer no cotidiano, sem definir 

claramente como devem se dar determinados momentos da rotina (como o documento anterior). O 

“cuidado” é tratado como conceito geral, que perpassa todos as situações na creche: 

Considerando a linguagem de relação com o mundo dos bebês — o bebê é corpo, 

sensações e emoções — toda ação de cuidado é em sua essência uma ação educativa. 

Assim, o ato de cuidar transcende as ações relacionadas à higiene, à alimentação, à 

saúde, e está presente na brincadeira e nas investigações realizadas com as crianças. 

(SÃO PAULO, 2019) 

Considerando a autonomia do professor, nos parece importante que haja espaço para que 

cada profissional crie suas próprias formas de trabalhar e se relacionar com os bebês. No entanto, a 

formação insuficiente das professoras de educação infantil discutida na introdução deste artigo, 

sugere que a formação que estas recebem em serviço, enquanto aprendem a fazer o seu trabalho, 

precise se aprofundar em todos os aspectos do trabalho com bebês e crianças pequenas. 

CONCLUSÕES 

Analisando os documentos dos anos 1970 é notável o esforço de procedimentalização por 

parte dos autores, possivelmente pelo fato de que os Centros Infantis traziam uma proposta nova de 

atendimento à primeira infância paulistana. É possível ainda inferir que o rigor em detalhar cada 

atividade de cada profissional da creche tenha se dado pelo fato de que a escolaridade mínima 

exigida para as profissionais não garantisse esses conhecimentos, uma vez que das pajens 

(educadoras que passavam a maior parte do tempo com os bebês) era exigido apenas o Ensino 

Primário incompleto. 

Por outro lado, a documentação atual de orientação do trabalho das professoras de creche 

parece, em uma primeira análise, buscar fixar suas bases teóricas, mas relega as atividades de 

higiene, sono, alimentação à um “cuidado” geral sobre o qual não se aprofunda. Retomando a 

pesquisa de Yazzle e Fernandes, segundo a qual as próprias formadoras (professoras universitárias e 

de Normal Superior) sentem uma defasagem nos conteúdos que dizem respeito ao trabalho com 
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bebês, é possível considerar que seja necessária uma maior reflexão e olhar mais cuidadoso para 

esse trabalho, para que seja possível ofertar formações em serviço de maior qualidade para as 

professoras de creche. Neste sentido, conhecer a história do surgimento das creches na cidade de 

São Paulo e o histórico da formação de suas profissionais nos permite compreender o caminho 

percorrido pela educação infantil da cidade e possibilita refletir sobre o trabalho cotidiano nas 

creches paulistanas. 
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Resumo 

O presente trabalho é parte de um projeto de pesquisa de mestrado que busca investigar o conteúdo da 
formação continuada ofertada às professoras de creche da Prefeitura do Município de São Paulo por 
meio da análise de documentos oficiais e programas de formação catalogados na Memória Documental 
do Núcleo de Documentação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME/SP) e na 
Fundação Carlos Chagas. Os documentos selecionados visam caracterizar dois períodos da formação 
das educadoras, um anterior (1978-1998) e outro posterior (2008-2019) à integração das creches 
paulistanas ao Sistema Municipal de Ensino que se deu de 2001 a 2004. Partindo da fundamentação da 
função da Educação Infantil “no binômio educar/cuidar” indissociáveis e integrados, e com base nas 
mudanças de concepção de educação de zero a três anos, de profissão docente na educação infantil e de 
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bebês e crianças pequenas, o objetivo deste trabalho é identificar, no conteúdo das formações 
oferecidas às professoras de creche, quais conhecimentos foram selecionados para as educadoras que 
trabalham com crianças de zero a três anos e verificar as transformações pelas quais essa formação 
passou nesse período. Ao identificar tais conteúdos, buscamos evidenciar as concepções que dão base 
para o trabalho nas creches da rede pública de São Paulo. Os resultados das primeiras análises deste 
artigo revelam que, nas décadas de 1970 e 1980, as orientações para os professores se voltavam muito 
mais para definir e orientar os procedimentos das profissionais, enquanto que nos dias atuais as 
orientações focalizam especificamente as bases teóricas, relegando as atividades de higiene, sono, 
alimentação à um “cuidado” geral sobre o qual não se aprofunda. 

Palavras-chave: Educação infantil; Creche; Formação continuada; Formação de professores. 

FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA PERSPECTIVA DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA MESA EDUCADORA PARA A 

PRIMEIRA INFÂNCIA (2008-2016) 

Moacir Silva de Castro– IFSP 

INTRODUÇÃO 

Inicialmente uma busca no portal de Teses e Dissertações da CAPES com os descritores 

Educação Infantil e Relações Étnico-Raciais, que apresentou um número elevado de trabalhos. 

Filtrando a pesquisa com aderência aos programas de Pós-Graduação em Educação, tendo como 

área de concentração as Ciências Humanas e recorte temporal entre os anos de 2008 (ano do início 

do programa) e 2016 (início dessa pesquisa) chegou-se a seleção de oito dissertações de mestrado, 

por sua identidade com a temática e questões de pesquisa. Foram quatro trabalhos defendidos na 

Universidade Federal de Santa Catarina, três da PUCSP e um na Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), que serão apresentados em seguida. 

SEÇÕES DO TRABALHO 

O primeiro trabalho selecionado foi uma dissertação de Mestrado, intitulada Relações 

Étnico-Raciais: Orientações, Leis e Práticas nas Instituições de Educação Infantil defendida pela 

pesquisadora Simone Vanzuita Bittencourt na Universidade Federal de Santa Catarina em 2013. A 

pesquisa constitui um estudo de caso, que analisa as práticas pedagógicas em uma instituição de 

educação infantil com atendimento de 0 a 5 anos, partindo de orientações da lei 10.639/03. Ressalta 

que a educação infantil se caracteriza, historicamente, pela falta de reconhecimento, enquanto 

instituição educativa, o mesmo acontecendo em relação às premissas da referida lei, no sentido de 

sua obrigatoriedade. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 830 

Entrevistas semiestruturadas foram realizadas com as professoras, para melhor compreender 

suas concepções e práticas.  Paralelamente, foram realizadas análises de documentos relacionados à 

lei 10.639/03, nas esferas federal e municipal, assim como na instituição em que se realizou a 

pesquisa. As crianças também foram "ouvidas" sobre as relações étnicas e a formulação de 

conceitos e atitudes. 

O segundo trabalho selecionado foi defendido também no ano de 2013, e na mesma 

Universidade Federal de Santa Catarina, pela pesquisadora Eduarda Souza Gaudio com o título: 

Relações sociais na educação infantil: dimensões étnico-raciais, corporais e de gênero. A 

pesquisa buscou investigar as relações sociais de crianças e seus pares e com adultos quanto às 

diferenças étnico-raciais numa instituição de Educação Infantil da Rede Municipal de São José.  A 

articulação entre os Estudos Sociais da Infância e os Estudos sobre Relações Étnico-raciais no 

Brasil auxiliaram na realização de um estudo de caso etnográfico.  A investigação buscou dar 

visibilidade para crianças concretas, conhecendo suas especificidades e manifestações 

socioculturais. O grupo pesquisado, denominado G6, é formado por crianças de quatro e cinco anos 

de idade, sendo 12 meninas e 12 meninos provenientes de famílias de baixa renda e que enfrentam 

dificuldades socioeconômicas. 

A terceira pesquisa selecionada foi defendida em 2015, pela pesquisadora Erika Jenifer 

Honório Pereira na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, intitulada Tia, existe flor preta? 

Educar para as relações étnico-raciais. 

A pesquisa que se insere na linha de pesquisa, Infância, Juventude e Educação do Programa 

de Pós- Graduação em Educação, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Teve por 

objetivo compreender as enunciações que professoras e estudantes de Pedagogia produziram nas 

discussões do Ciclo de Palestras Direitos Humanos e Educação Infantil: questões de raça, etnia, 

sexo e gênero, realizado na UERJ, durante cinco encontros quinzenais, em 2013. O Ciclo 

constituiu-se de palestras e sessões reflexivas que produziram amplo debate crítico com os 40 

participantes. O material empírico analisado foi composto pelas enunciações produzidas pelos 

participantes relativas às questões étnico-raciais: relatos de preconceito, discriminação e racismo. 

O quarto trabalho selecionado foi defendido em 2016, pela pesquisadora Priscila Cristina 

Freitas na Universidade Federal de Santa Catarina com o título: A educação das relações étnico-

raciais na educação infantil: entre normativas e projetos políticos pedagógicos. Analisa como é 

abordada a Educação das Relações Étnico-raciais nos documentos normativos em três diferentes 

instâncias: nos documentos nacionais de Educação Infantil; nos documentos municipais de 
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Educação Infantil de Florianópolis; e em projetos políticos pedagógicos das unidades de Educação 

Infantil da Prefeitura Municipal de Florianópolis, localizadas entorno do Maciço do Morro da Cruz. 

A escolha da localidade deve-se ao fato de tratar-se de uma região constituída majoritariamente por 

negros. 

O quinto trabalho é uma dissertação de mestrado defendida em 2016, pela pesquisadora 

Alessandra Guerra da Silva, na Universidade Federal de Santa Catarina e com o título: Educação 

das relações étnico-raciais: processos educativos decorrentes do brincar na educação infantil. 

O trabalho constitui parte integrante do Programa “Observatório da Educação” resultado da 

parceria CAPES, INEP, SECADI, por meio do projeto de pesquisa intitulado Políticas Públicas 

Municipais de Educação Infantil: diagnóstico e pesquisa. Pretendeu verificar se a partir da 

determinação da obrigatoriedade da matrícula de crianças de quatro e cinco anos por meio da Lei 

12.796/2013 é comprovada a hipótese de que o atendimento das crianças menores de quatro anos 

sofre diferenciação entre as unidades escolares de Educação Infantil municipal e as conveniadas 

com este poder público. Buscou ainda identificar o componente racial e socioeconômico das 

professoras e da população atendida nas unidades escolares de Educação Infantil da rede municipal 

de ensino de São Carlos - SP, e verificar como esse componente se apresenta na divisão entre as 

modalidades creche e pré-escola. 

A sexta pesquisa selecionada tem como título a Educação infantil na perspectiva das 

relações étnico-raciais: relato de duas experiências de formação continuada de professores no 

município de Santo André realizada por Camila Fernanda Saraiva em 2009, no Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo, da PUCSP. O objetivo principal foi analisar duas 

experiências de formação continuada de professores de educação básica no Município de Santo 

André: Gênero e Raça e A Cor da Cultura, ocorridas respectivamente, em 2005 e 2006, analisando 

em que medida conseguiram sensibilizar e orientar os professores de educação infantil no sentido 

de incorporar a perspectiva das relações étnico-raciais em suas práticas pedagógicas. 

Foram analisadas a constituição e as configurações das referidas formações, com base na 

documentação disponível e analise de três entrevistas: uma com a representante da Secretaria da 

Educação na Formação Profissional, e com duas professoras de educação infantil que atuam em 

creche municipal. 

O resultado da análise mostrou que as formações contribuíram para aproximar as questões 

étnico-raciais das escolas e das práticas pedagógicas, porém de forma momentânea.  Uma das 

conclusões da pesquisa que me chamou a atenção para o meu trabalho foi a percepção de que a 
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formação continuada de professores de educação infantil, na perspectiva das relações étnico-raciais, 

precisa levar em conta as especificidades dessa etapa da educação básica. E, para a efetivação desse 

trabalho, se faz necessário o envolvimento pessoal e profissional do professor com a temática; a 

parceria e estímulo por parte da equipe diretiva da unidade escolar; bem como a adoção de uma 

política pública permanente por parte da Secretaria de Educação. 

A sétima pesquisa tem como título a Educação das relações étnico-raciais nos cadernos 

didáticos Formadores do Saber (2011-2012): análise da experiência da rede Municipal de Santo 

André, pesquisa realizada em 2014 por Regina Maria da Silva no Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: História, Política, Sociedade da PUCSP. A pesquisa considera o contexto 

educacional do município de Santo André (SP) que desenvolveu um material didático próprio em 

parceria com o Centro Universitário Fundação Santo André (CUFSA). 

As principais fontes analisadas foram a Lei nº 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileiras e Africanas. O problema central da pesquisa foi analisar como os conteúdos de Arte, 

História do Brasil e Literatura, respondem às questões colocadas pela Lei nº 10.639/03. Tem como 

hipótese que os cadernos didáticos, Formadores do Saber, apresentam conteúdos relacionados à lei 

10.639/03 com possíveis dificuldades no trato do conteúdo de modo a atender aos objetivos das 

DCENERER. 

Os principais referenciais teóricos são: Ivor Goodson (1998; 2001), Circe Maria Fernandes 

Bittencourt (2009), Kabengele Munanga (1995; 1996; 1999), Nilma Lino Gomes (2001; 2007; 

2011) e Antonio Sergio Alfredo Guimarães (2005). A metodologia desenvolvida foi a análise do 

conteúdo em busca dos elementos que demonstrem a abordagem da questão étnico-racial. Avaliou-

se que o Ensino de História e Arte foram trabalhados de modo integrado, mas somente no 4º ano. 

Do 1º ao 3º ano, os conteúdos enfatizam a valorização da identidade. Em Literatura, há um número 

significativo de obras africanas do 2º ao 5º ano, mas se notou a ausência de escritores afro-

brasileiros. 

Esta pesquisa foi considerada por também fazer uma análise de material desenvolvido para 

ser trabalhado por professores junto a crianças, além de trazer um referencial teórico que dialoga 

com os quais pretendemos trabalhar nesta pesquisa. 

A última pesquisa selecionada do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, tem como 

título Diversidade étnico-cultural no currículo: ações para formação de professores, realizadas por 

dois Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros paulistas (2003 - 2013), pesquisa realizada em 2015 por 
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Rosana Maria de Camargo no Programa de Pós-graduação em Educação: História, Política, 

Sociedade da PUCSP. 

A pesquisa investigou as ações e elaboração de materiais didáticos para a formação de 

professores de dois Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros paulistas, no período de 2003 a 2013, em 

articulação com a Lei 10.639/03. Teve por objetivos identificar as tendências 

(temáticas/conceituais/metodológicas) que nortearam as produções de materiais didáticos realizadas 

por esses Núcleos. A inclusão da temática da diversidade étnico - cultural no currículo escolar é 

analisada nos materiais didáticos, apoiada por um referencial teórico em que se destacam nas 

reflexões sobre currículo Goodson e Popkewitz. Parte-se da hipótese de que a permanência do mito 

da democracia racial associa-se com a política curricular adotada no período, bem como de que as 

ações/produções dos Núcleos selecionados, têm impulsionado as políticas de promoção da 

igualdade racial e possibilitado aos professores a reflexão critica e compreensão da dimensão 

histórica, política e cultural do ensino desta temática. 

Em pesquisa feita no portal de teses e dissertações da CAPES com a palavra chave Mesa 

Educadora para a Primeira Infância, observou-se que existe um único trabalho, e realizado, na 

PUC/SP pela pesquisadora, Analise Delgado Godeguez. Foi defendido na área de concentração de 

Formação de Formadores em 2016, e realizado com professores da rede municipal de São Caetano 

do Sul (SP). 

Teve como objetivo investigar a visão de professores iniciantes quanto as contribuições que 

o Programa Mesa Educadora para a Primeira Infância trouxe para o aprimoramento das práticas em 

sala de aula e, especificamente em relação ao ensino da Matemática. 

A investigação utilizou dois procedimentos metodológicos: a entrevista semiestruturada com 

a coordenadora do Programa e com quatro professoras da Educação Infantil da rede municipal de 

São Caetano do Sul (SP), participantes do Programa; e a análise dos documentos do Programa para 

identificação das concepções, da metodologia e implementação do programa.  Nesta pesquisa, a 

coordenadora e as professoras evidenciaram reflexões acerca dos êxitos e das dificuldades que 

encontraram com suas práticas no início da carreira docente. A pesquisa constatou que o Programa 

Mesa Educadora para a Primeira Infância possibilitou o desenvolvimento profissional das 

professoras, apoiando-as a superar as carências de sua formação inicial em matemática. A 

coordenadora do Programa desempenhou papel fundamental nesse processo de rompimento de 

barreiras e aperfeiçoamento profissional. 
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Esse levantamento realizado evidencia a relevância social e acadêmica do Projeto de 

Pesquisa em questão, e a importância de problematizar a proposta de formação continuada, Mesa 

Educadora para a Primeira Infância, uma vez que localizamos uma única pesquisa sobre a mesma, 

na área da matemática. 

Destacamos que o conjunto de conceitos com os quais trabalharemos são: formação 

continuada, educação infantil e questões étnico-raciais, envolvendo os conceitos de racismo e 

preconceito na educação infantil. 

O conceito de formação docente será abordado com base em ideias de autores como Giroux 

(1998), Contreras (2012) e Nóvoa (2014), que propõem a formação enquanto um espaço que 

precisa estimular a dimensão crítico-reflexiva, que garanta aos professores os mecanismos para um 

pensamento autônomo e ação participativa. 

Outros estudos como os de Campos (2002), Rosemberg (1995), Barros e Mendonça (1999) 

têm comprovado a relevância da educação e dos cuidados de qualidade nos primeiros anos de vida 

de uma criança, bem como o impacto positivo no seu desenvolvimento escolar e na vida. O período 

que vai da gestação até o sexto ano de vida, particularmente de 0 até 3 anos de idade, é o mais 

importante na preparação das bases das competências e das habilidades emocionais cognitivas 

futuras. É nesse período que a criança aprende com mais intensidade a fazer, se relacionar, a ser e 

desenvolve importantes valores com alicerce nas suas relações na família, na escola e na 

comunidade que a cerca. Há também estudos como os de Kishimoto (2001) e Kramer (1999) que 

evidenciam que propostas e programas voltados para a promoção do desenvolvimento integral das 

crianças têm impacto no desenvolvimento humano e social, bem como na qualidade de vida e nas 

perspectivas futuras. 

A educação infantil, enquanto primeira etapa da educação básica será tratada ainda com 

aporte teórico de autores como Faria (2005), Campos (1992), Mello (2005), Rosemberg (1976), que 

entendem as crianças como sujeitos competentes, capazes de múltiplas relações, portadores de 

histórias, e, portanto, sujeitos detentores de direitos. Porém essas crianças convivem em geral numa 

sociedade adultocêntrica que por vezes a leva ao fracasso. 

Pretende-se, portanto captar o significado da proposta de educação continuada intitulada 

“Mesa Educadorapara a Primeira Infância”, através de entrevistas com algumas docentes que dela 

participaram. O programa teve início em 2003 e denominava-se Fundo do Milênio para a Primeira 

Infância. A proposta da Mesa Educadora nasceu por iniciativa do Banco Mundial em parceria com 

a Representação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 
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no Brasil, e a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, que aposta na educação como um caminho 

para um mundo mais igualitário. 

A concepção pedagógica da Mesa Educadora foi elaborada pela Organização Mundial para a 

Educação Pré-Escolar (OMEP Brasil). Trabalha com uma metodologia que alia a formação 

permanente em serviço dos profissionais de Instituições de Educação Infantil, em prol da 

qualificação da educação e dos cuidados das crianças de escolas públicas, comunitárias e 

filantrópicas, priorizando aquelas que atendem meninos e meninas de 0 a 5 anos de idade, oriundas 

de famílias de baixa renda. Uma dotação do Banco Mundial viabilizou a instalação do Fundo e a 

elaboração da metodologia do Programa, que foi implementado em cada estado brasileiro, com o 

apoio do empresariado local. 

Optou-se por essa proposta de educação por ela ser o modelo no qual a formação continuada 

de docentes da educação infantil da cidade de Araçariguama está ancorada. A ideia é problematizar 

o programa Mesa Educadora, identificando seus pressupostos, concepções, objetivos e conteúdos 

desenvolvidos na formação docente. 

Outro problema a ser investigado por essa pesquisa é perceber como a formação realizada 

trabalhou na perspectiva das questões étnico-raciais. Verificar como uma proposta de formação 

continuada, financiada pela iniciativa privada e organismos internacionais, encaminhou, as questões 

do racismo e preconceito na educação infantil. Procura-se assim, analisar a percepção das 

professoras participantes da educação continuada “Mesa Educadora para a Primeira Infância”, 

quanto às concepções socialmente adquiridas em relação ao racismo: se foram ressignificadas ou 

não; como essas concepções orientaram suas práticas pedagógicas e como as docentes têm 

enfrentado as possíveis dificuldades e resistências no trato da temática. 

Problematizar o programa Mesa Educadora, identificando seus pressupostos, concepções, 

objetivos e conteúdos desenvolvidos na formação docente, e identificar o significado dessa 

formação para as docentes entrevistadas é um dos objetivos deste trabalho. 

Analisar como a formação continuada “Mesa Educadora para a primeira Infância”, 

encaminhou as questões étnico-raciais; Captar as concepções de Educação Infantil e Diversidade 

étnico-racial de seis professoras e duas coordenadoras participantes da proposta; Identificar se as 

docentes detectaram dificuldades/resistências no tratar das questões étnico-raciais com crianças 

pequenas e como as têm enfrentado nas escolas em que trabalham aparecem como outros objetivos 

desta pesquisa. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 836 

CONCLUSÕES 

A título de hipótese temos que as concepções, valores e práticas de professoras em geral, e 

da educação infantil, em especial, interferem na forma como as questões étnico-raciais compõem o 

processo ensino-aprendizagem. Por outro lado, a formação docente, inicial e continuada, podem 

alterar as concepções dos profissionais especialmente com relação às questões étnico-raciais junto 

às crianças da Educação Infantil. A proposta intitulada Mesa Educadora da Primeira Infância tem 

limites à formação para uma educação para as relações étnico-raciais por não enfrentarem 

diretamente as questões de racismo, dificultando a construção de novas concepções e práticas para 

uma educação igualitária. 

Conjugaremos a realização e analise de entrevistas de História oral temática, com a análise 

de documentos escritos e observação de algumas aulas do curso de formação continuada Mesa 

Educadora. 

A metodologia de História Oral Temática consiste na realização de entrevistas gravadas com 

pessoas que podem testemunhar acontecimento, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros 

aspectos da história contemporânea. Objetiva-se identificar o significado dessa formação para as 

docentes entrevistadas, tentando perceber sua importância na formação continuada no município de 

Araçariguama. 

As entrevistas de História Oral são entendidas como fontes para a compreensão do passado, 

ao lado de documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. Faz parte de todo um conjunto 

de documentos de tipo biográfico, ao lado de memórias e autobiografias, que possibilitam 

compreender como indivíduos experimentam e interpretam acontecimentos, situações e modos de 

vida de um grupo ou da sociedade em geral. 

O trabalho com a metodologia da História Oral compreende um conjunto de atividades 

anteriores e posteriores à gravação das entrevistas. Exige, antes, a pesquisa e o levantamento de 

dados para a identificação e seleção dos entrevistados e construção do roteiro.  E depois a 

transcrição e análise das mesmas. 

A história oral é metodologia que possibilita identificar/compreender percursos e 

significados da formação das professoras e as suas concepções acerca da educação e das relações 

étnico-raciais na Educação Infantil. 

Ao estabelecer uma nova relação entre pesquisadores e os sujeitos, a história oral 

pressupõe a realização de relações simétricas e de colaboração entre eles, favorecendo 
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um depoimento mais espontâneo e interativo, construído dentro de uma relação 

empática que estimula a reflexão, a afetividade e a memória. (ATAÍDE, 2006, p. 313) 

Alessandro considera a pesquisa com o recurso da história oral significativa, pois encontro 

de dois sujeitos que se reconhecem entre si como sujeitos e tentam construir sua igualdade sobre 

suas diferenças. Preocupa-se com a alteridade, como condição para uma comunicação menos 

distorcida e informações menos tendenciosas. Coloca a questão da identidade num plano social e 

interpessoal para possibilitar a nos reconhecer no que nos faz semelhante, embora diferentes do 

outro. (1997, p.23) 

Ressalta a especificidade das fontes orais. São fontes narrativas. Nelas as narrativas 

históricas, poéticas e míticas se misturam. Categorias como “distância” e “perspectiva” definem a 

posição do narrador com relação à história. As fontes orais são únicas devido à forma como o 

narrador constrói sua narrativa. 

Estudiosa da temática, Jacy Seixas, busca refletir a respeito do movimento e dos tempos da 

memória, “sobre o caráter de descontinuidade que a singulariza e sobre a função aí inscrita de 

atualização das experiências outrora vividas.” Quer a autora, nos mostrar que a memória “não é 

estática, nem seu volume e conteúdos são fixos; ela se movimenta, e esse movimento configura uma 

espiral no espaço e no tempo, que se inicia e se atualiza no presente e, de forma espontânea, e se 

prolonga em diferentes épocas” (SEIXAS, 2002, p.43 e p.45). 

A memória, portanto, não é uma mera retrospectiva, um resgate passivo e seletivo de 

momentos do passado, que vêm “compor” o presente. “A memória não é regressiva (algo que parte 

do presente fixando-se no passado); ela é prospectiva e, mais do que isso, é projetiva, lançando-se 

em direção ao futuro” (SEIXAS, 2002, p.45). A memória é uma espiral em (ex) tensão, que 

configura, em seu movimento, planos diferenciados a serem percorridos pelos sujeitos. Isto 

significa entender a tensão existente nos campos ou espaços da memória: isto é, como toda 

lembrança se transforma à medida que se atualiza e, ao fazê-lo, enriquece e desenvolve a percepção 

atual que, por sua vez, atrai outras lembranças complementares. 

Selecionamos oito docentes (seis professoras e duas coordenadoras técnicas) para serem 

entrevistadas. A ideia é entrevistar docentes, que participaram do programa, ao longo do período no 

qual o programa se desenvolveu no município, assim distribuídas: duas professoras e uma 

coordenadora em 2008; duas docentes em 2012 e duas professoras e uma coordenadora em 2016. 
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Paralelamente, realizaremos a observação de aulas, de duas professoras frequentadoras do 

Programa “Mesa Educadora para a Primeira Infância”, assim como a analise de seus planos de 

ensino.  

São os seguintes, os documentos oficiais que serão analisados: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana de 2009; a Lei 10.639/03, 

que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira; o Referencial Curricular 

Nacional da Educação Infantil de 1998 e as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil de 2009. 

Será também analisada, a documentação referente ao Programa Mesa Educadora para a Primeira 

infância. 

Serão feitas análises de toda a documentação escrita oficial e documentos da Mesa 

Educadora da Primeira Infância, articulando-as com as questões de pesquisas, e a metodologia de 

história oral. As categorias de análise das entrevistas terão entre outras as concepções de educação 

infantil, racismo e dificuldades enfrentadas nas práticas pedagógicas. 
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Resumo 

A pesquisa tem como objeto de estudo a problematização da formação continuada de professoras de 
Educação Infantil. Objetiva investigar as concepções sobre Educação Infantil e questões relacionadas 
com a diversidade étnico – racial de oito professoras participantes de uma proposta de educação 
continuada intitulada “Mesa Educadora da Primeira Infância” (Concebida pela UNESCO em parceira 
com o UNICEF e apoio de instituições parceiras e alguns municípios no Brasil), que visa capacitar 
docentes para a melhoria dos processos pedagógicos de educação na primeira infância. Pretende-se, 
identificar, se houve ou não, impactos desse processo formativo nas práticas docentes com entrevistas 
semiestruturadas realizadas com seis professoras e duas coordenadoras técnicas que atuam na Educação 
Infantil em uma Escola no município de Araçariguama-SP. Também trata a pesquisa de questões 
referentes as políticas educacionais construídas para a educação, notadamente as que incidem sobre a 
educação infantil brasileira. Tem-se como hipótese que concepções, valores e práticas de docentes da 
educação em geral, e da infantil em particular, interferem na forma como as questões étnico-raciais 
serão enfrentadas no cotidiano da educação infantil. A metodologia da História Oral temática será 
desenvolvida para apreender o significado dessa formação docente para as entrevistadas. A pesquisa 
apoia-se em autores que tratam em seus trabalhos da formação docente, Giroux (1998), Contreras 
(2012) e Nóvoa (2014); educação infantil, Campos (1992), Faria (2005), Mello (2005), Rosemberg 
(1976); educação das relações étnico-raciais, Munanga (1990, 1996 e 2005), Gomes (2005) e Santos 
(1990) e para história oral temática e memória, Portelli (1997), Seixas (2002), Alberti (2005) e Le Goff 
(2013). 

Palavras-chave: Formação docente; Formação continuada; Educação infantil; Mesa educadora; 
Políticas educacionais. 

O USO DAS APOSTILAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM PROCESSO DE 

RACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

Julia de Souza Delibero Angelo – PUC-SP 

INTRODUÇÃO 

O uso do material apostilado é um fenômeno crescente em escolas de Educação Infantil, 

tanto nas particulares quanto nas públicas. Trata-se de um processo de racionalização, conforme 

pretendo mostrar neste artigo, com base nos referenciais da Teoria Crítica. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002147/214771por.pdf
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A racionalização, segundo HORKHEIMER e ADORNO (1985), é uma tendência inerente 

ao capitalismo. A racionalização da cultura e a sua transformação em produto a ser consumido dá 

origem à indústria cultural. As mudanças econômicas potencializaram o uso da técnica, 

impulsionando seus diversos desdobramentos nos mais variados segmentos. 

Por enquanto, a técnica da indústria cultural levou apenas à padronização e à produção 

em série, sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica da obra e do sistema 

social. Isso, porém, não deve ser atribuído a uma lei evolutiva da técnica enquanto tal, 

mas à sua função na economia atual (Horkheimer e Adorno p.100) 

Em não sendo natural, essa tendência parte de escolhas e valores políticos, além de 

favorecer, em última instância, a formação de um ambiente liberal-conservador. Áreas como a 

cultura e a educação são diretamente atingidas e transformadas, na medida em que “a indústria 

cultural, o mais inflexível de todos os estilos, revela-se justamente como a meta do liberalismo, ao 

qual se censura a falta de estilo” (Horkheimer e Adorno, p.108). De acordo com os autores: 

A racionalidade tecnológica revela o seu caráter político ao se tornar o grande veículo 

de melhor dominação, criando um universo verdadeiramente totalitário no qual 

sociedade e natureza, corpo e mente são mantidos num estado de permanente 

mobilização para a defesa desse universo. (Marcuse p. 37) 

SEÇÕES DO TRABALHO 

O uso de material apostilado no ensino é um reflexo dessa tendência. Grandes grupos 

empresariais vendem, cada vez mais, pacotes de gerenciamento e coordenação e apostilas – 

comercializam, enfim, seus sistemas de ensino para escolas públicas e privadas. Esse fenômeno já 

era alvo de controvérsia quando se alastrou nos ensinos fundamental e médio, na medida em que as 

apostilas se tornavam um instrumento da “padronização da qualidade” de ensino. Ao lado da 

comodidade da padronização, da racionalização, acrescentava-se o elemento do “status”, uma vez 

que essas apostilas são embaladas com um pretenso “selo de qualidade”. 

No entanto, ao chegar à Educação Infantil, o processo de racionalização, com uso de 

apostilas, fere a própria orientação do Ministério da Educação (MEC) – cuja diretriz é priorizar as 

brincadeiras no ensino a crianças de até 5 anos. Em cidades grandes, caso de São Paulo e Belo 

Horizonte, o recurso às parcerias público-privadas ajudou a diminuir o déficit de vagas em creches 

e pré-escolas. Porém, enquanto a modalidade de convênio, mais comum na capital paulista, obriga a 

conveniada a submeter-se a parâmetros e critérios da rede pública, o modelo belo-horizontino dá 

certa autonomia à parceira privada, sem controle de uso de materiais. 
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Na ausência de exigências claras, esses “pacotes” de gerenciamento, coordenação e apostilas 

vendidos às escolas provocam uma tendência à racionalização e à padronização da Educação, uma 

vez que todos os processos e conteúdo são organizados externamente, com base no que os grandes 

grupos julgam ser o mais apropriado e eficiente possível. 

Com material apostilado pré-estabelecido em sala de aula, o professor perde autonomia, bem 

como a liberdade de incluir ou excluir conteúdos de acordo com a necessidade e a especificidade da 

turma. O professor passa a exemplificar um processo já perceptível, anteriormente, em outras 

categorias profissionais: 

Na verdade, a autonomia “profissional” anterior do trabalhador era, antes, sua 

escravização profissional. Mas esse modo específico de escravização era, ao mesmo 

tempo, a fonte de seu poder específico, profissional de negação – o poder de parar um 

processo que o ameaçava de aniquilamento como ser humano. Agora o trabalhador 

está perdendo a autonomia profissional que o fez membro de uma classe destacada de 

outros grupos ocupacionais por personificar a refutação da sociedade estabelecida. 

(Marcuse p. 45) 

Vemos, assim, a antecipação de um conteúdo, um sistema de ensino com mais critérios e 

metas, com padronização dos materiais didáticos e a racionalização do processo. Se todo material 

serve para qualquer criança, de qualquer escola, em qualquer lugar do país, a racionalização se 

radicaliza. 

“É justamente porque as forças da sociedade já se desenvolveram no caminho da 

racionalidade, a tal ponto que qualquer um poderia tornar-se um engenheiro ou um 

manager, que se tornou inteiramente irracional a escolha da pessoa em que a 

sociedade deve investir uma formação prévia ou a confiança para o exercício dessas 

funções. O acaso e o planejamento tornam-se idênticos porque, em face da igualdade 

dos homens, a felicidade e a infelicidade do indivíduo – da base ao topo da sociedade 

– perdem toda significação econômica” (Horkheimer e Adorno p. 121) 

Na Educação Infantil, a maioria dos grandes grupos fornecedores de apostilas – como 

Anglo, Objetivo, Etapa, COC e Positivo – surgiu como cursinhos pré-vestibulares, a disponibilizar 

cursos e materiais preparatórios. A expansão de seus negócios é fruto de uma bem-sucedida 

investida comercial, que, de modo exponencial, “abriu” mercados – de cursos preparatórios para 

concursos às universidades, passando por escolas técnicas, de ensino médio e fundamental, até 

culminar na educação infantil. 
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Diante de tal crescimento, essas empresas, uma vez consolidadas nos grandes centros – ou 

“grandes mercados” –, passaram a ter filiais em praticamente todos os estados. O que era a 

prestação de um serviço ou produto passou a virar, também, o lastro de uma marca, uma resposta 

cara – mas supostamente qualificada – às críticas e às mazelas do ensino em geral (em especial, do 

ensino público). Para satisfação dos pais e deslumbre das crianças, as escolas que fazem uso desses 

sistemas afixam placas em suas portas e estampam os uniformes das crianças com tais marcas, que 

funcionam à semelhança de um selo de qualidade. 

Conforme HORKHEIMER e ADORNO (p. 138), trata-se do “triunfo da publicidade na 

indústria cultural, a mimese compulsiva dos consumidores, pela qual se identificam às mercadorias 

culturais que eles, ao mesmo tempo, decifram muito bem”. Assim, aplicando a terminologia dos 

autores, podemos dizer que a marca da escola, produto da indústria cultural, funde-se ao aluno, por 

meio do processo de identificação que o consumidor (aluno/pais) passa a ter com essa marca 

(mercadoria). 

Cabe lembrar que a escolha do que deve ou não deve ser ensinado na escola é algo política – 

em geral são os governos que fazem a seleção desse conteúdo, por meio de parâmetros e 

referenciais curriculares, além de medidas legais como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Porém, 

na Educação Infantil os materiais apostilados, assim como os livros, não passam por nenhuma 

avaliação governamental, diferentemente dos ensinos fundamental e médio, em que os livros 

didáticos são avaliados anualmente pelo MEC por meio do PNLD (Plano Nacional do Livro 

Didático). 

Ainda que os sistemas apostilados possam – e devam! – cumprir o que a legislação, as 

grandes empresas têm margem para abordar assuntos de seu interesse, com vieses igualmente 

particulares.  Por ser um material padronizado, a ideologia está ali presente desde a escolha de parte 

do conteúdo até a elaboração dos exercícios – mas, principalmente, no sistema de orientação e 

gerenciamento das escolas. Essa possibilidade abre caminho para a dominação, conforme aponta a 

Teoria Crítica: 

A ideologia assim reduzida a um discurso vago e descompromissado nem por isso se 

torna mais transparente e, tampouco, mais fraca. Justamente sua vagueza, a aversão 

quase científica a fixar-se em qualquer coisa que não se deixe verificar, funciona como 

instrumento de dominação. (Horkheimer e Adorno p. 122) 

Não podemos desconsiderar que, se o material apostilado surgiu como instrumento para 

preparação de alguma prova ou concurso – ou seja, se as apostilas originais se baseavam na técnica 
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preparatória a um determinado processo seletivo –, as apostilas da Educação Infantil não fogem a 

essa lógica. Sua função é igualmente “preparar o consumidor do serviço” – neste caso, para 

ingressar no Ensino Fundamental. 

Um exemplo desse desvio, é que a alfabetização não é uma atribuição do Ensino Infantil – 

mas vem sendo antecipada. O objetivo de aprender uma técnica (ler e escrever) é valorizado em 

detrimento da prática de brincadeiras e mesmo da recepção de bens culturais. Tal paradigma se 

perpetuará ao longo do período de educação/formação: “O que se poderia chamar de valor de uso 

na recepção dos bens culturais é substituído pelo valor de troca; ao invés do prazer, o que se busca é 

assistir e estar informado, o que se quer é conquistar prestígio e não se tornar um conhecedor” 

(Horkheimer e Adorno p. 131). 

Peças publicitárias proliferam em portais na internet, páginas de revistas e jornais de grande 

circulação, bem como na televisão, a fim de anunciar os sistemas apostilados como a “solução” para 

a educação pública ou privada. Já as prefeituras que aderem a esses sistemas afirmam aspirar à 

melhoria nos índices da educação, como o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e 

a Provinha Brasil. Ao passo que as escolas particulares, além do “selo de qualidade”, visam à 

aceleração no processo de alfabetização, demanda alimentada pelos pais que buscam matricular 

seus filhos numa escola de Educação Infantil. MARCUSE (1969) fala em “guerra contra a 

libertação”. 

Do mesmo modo, liberdade intelectual significaria a restauração do pensamento 

individual, ora absorvido pela comunicação e doutrinação em massa, abolição da 

“opinião pública” juntamente com os seus forjadores. O tom irreal dessas proposições 

não indica seu caráter utópico, mas o vigor das forças que impedem a sua realização. 

A mais eficaz e resistente forma de guerra contra a libertação é a implantação das 

necessidades materiais e intelectuais que perpetuam formas obsoletas da luta pela 

existência. (Marcuse p. 25) 

Na condição de mercadorias de marca, fabricada de forma padronizada, as apostilas chegam 

às crianças como um produto pronto e acabado. A esses “pequenos consumidores”, só resta 

preencher e completar. Geralmente, nada do que está fora da apostila vira tema a ser discutido de 

maneira aprofundada nas aulas. 
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CONCLUSÕES 

É preciso salientar, ainda, que uma escola de Educação Infantil – e sobretudo se for privada 

– está inevitavelmente circunscrita ao mercado vigente na sociedade capitalista. A lógica da 

concorrência no setor e os lobbies de grandes fornecedoras podem determinar escolhas de inúmeros 

materiais pedagógicos, inclusive as apostilas, interferindo nos padrões de consumo e até nas 

preferências das próprias crianças. O trabalho, convertido em “força sustentadora e afirmativa”, 

segundo Marcuse (1969), impactará o sistema – que “tende, assim, tanto para a administração pelo 

domínio da gerência pública e privada, reforçando a harmonia preestabelecida entre os interesses do 

grande público e das corporações privadas e os dos seus fregueses e servidores” (Marcuse p. 51). 

Mas o conflito contínuo entre as aptidões produtivas da sociedade e sua utilização 

destrutiva e opressiva pediria esforços intensificados para impor as exigências do 

aparato à população – livrar-se do excesso de capacidade, criar a necessidade de 

comprar as mercadorias que devem ser lucrativamente vendidas e o desejo de 

trabalhar para a sua produção e promoção. (Marcuse p. 51)  

A racionalização na Educação não promove necessariamente um maior aumento da 

qualidade no ensino. Ao contrário. A técnica ganha espaço em detrimento do conhecimento, o 

pensamento livre dá espaço para a “opinião pública” construída a partir da agenda dos veículos da 

grande mídia oligopolizada. O processo de substituição do material pedagógico por material 

apostilado na Educação Infantil acentua a racionalização e traz a indústria cultural ainda mais para 

dentro da escola. 
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Resumo 

Nos últimos anos, escolas de Educação Infantil intensificaram o uso do material apostilado. Grandes grupos 
empresariais vendem seus pacotes de gerenciamento, coordenação e apostilas – comercializam, enfim, seus 
sistemas de ensino a colégios das redes pública e privada. Esse fenômeno já era alvo de controvérsia nos 
ensinos fundamental e médio, na medida em que apostilas as viravam instrumento da “padronização” e 
elemento do “status”. Com base nos referenciais da Teoria Crítica, este trabalho pretende demonstrar que, 
por se tratar de uma escolha essencialmente política, o emprego de apostilas é um processo de 
racionalização. Na Educação Infantil, os materiais apostilados, assim como os livros, não passam por 
nenhuma avaliação governamental. Tal processo fere a própria orientação do Ministério da Educação – cuja 
diretriz é priorizar as brincadeiras no ensino a crianças de até 5 anos. Além disso, na ausência de exigências 
claras, esses “pacotes” vendidos às escolas também provocam uma tendência à racionalização e à 
padronização porque todos os processos e conteúdo são organizados externamente, com base no que os 
grandes grupos julgam ser o mais apropriado e eficiente possível. O professor perde autonomia, bem como 
a liberdade de incluir ou excluir conteúdos de acordo com a necessidade e a especificidade da turma. O 
professor passa a exemplificar um processo já perceptível, anteriormente, em outras categorias profissionais. 
Se todo material serve para qualquer criança, de qualquer escola, em qualquer lugar do país, a racionalização 
se radicaliza. A racionalização na Educação não promove necessariamente um maior aumento da qualidade 
no ensino. Ao contrário. A técnica ganha espaço em detrimento do conhecimento, o pensamento livre dá 
espaço para a “opinião pública” construída a partir da agenda dos veículos da grande mídia oligopolizada. O 
processo de substituição do material pedagógico por material apostilado na Educação Infantil traz a 
indústria cultural ainda mais para dentro da escola. 

Palavras-chave: Educação infantil; Apostilas; Formação; Racionalização; Indústria cultural. 
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INTRODUÇÃO 

Conhecer a sexualidade humana a partir de um viés histórico é parte de várias estratégias, do 

tempo presente, que buscam deslocar do campo das ciências médicas e biológicas o domínio sobre 

esse saber, assim, tocar em certezas a respeito da “natureza” humana sobre sexo e sexualidade, foi 

um de nossos principais investimentos na aula ministrada. Tendo em vista que estávamos 

trabalhando com professore/as que lidavam com crianças no seu dia-a-dia e estavam disposto/as a 

repensar sua prática em sala de aula, investimos em aulas que nos fizessem refletir sobre sexo e 

sexualidade como produtos de uma época e lugar, portanto com uma historicidade e não a-histórico. 

Apesar de ser um tema frequentemente discutido nos dias de hoje muitos equívocos são cometidos 

ao querer aplicar uma heteronormatividade a sexualidade humana. Segundo o viés psicanalítico, a 

sexualidade humana é regida por forças pulsionais que escapam ao enquadramento apenas 

biológico, e tem, como ponto de partida, artifícios constituintes dados pela linguagem e pela cultura 

na qual o sujeito está inserido 

A aula a qual nos referimos fez parte do Módulo Sexualidade e Gênero, do Curso de 

Extensão, oferecido pelo Laboratório de Pesquisa, Estudos e Extensão em Gêneros, Sexualidades e 

Raça em Educação e Direitos Humanos (Ge-Ser) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), em parceria com o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, ao longo do segundo semestre de 

2019. Além do Módulo Sexualidade e Gênero, o curso contou com os módulos de Infâncias e Raça. 

Nosso desejo no Módulo de Sexualidade e Gênero é questionar certezas, abrir diálogos, 

perceber rupturas e permanências referente a um paradigma de sexualidade que foi imposto em uma 

determinada época e lugar; deslocar, ampliar sentidos e significados sobre o que aprendemos desde 

a infância sobre sexo e sexualidade humana. Rever um saber que muitas vezes é o saber que 

acionamos para resolver alguma questão que envolva a temática na escola. Um saber sexual 

marcado pelas reminiscências infantis, pela história pessoal, pelo não dito. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em 1905, Sigmund Freud, fazia a seguinte afirmação: 

É certo que na literatura sobre o assunto encontramos notas ocasionais acerca da 

atividade sexual precoce em crianças pequenas, sobre ereções, masturbação e até 

mesmo atividades semelhantes ao coito. Mas elas são sempre citadas como processos 
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excepcionais, curiosidades ou exemplos assustadores de depravações precoces. 

(FREUD,1996, p.163). 

Introduzir a obra de Freud para as professoras e professores desse seguimento escolar nos 

pareceu relevante, uma vez que o criador da psicanálise causou uma verdadeira revolução na época 

em que viveu ao dizer que a sexualidade está presente desde a mais tenra infância. Tais 

pressupostos até hoje causam estranhamentos, como é próprio do mal estar da cultura e são alvo de 

fortes contestações. Para entender o impacto dessa afirmação na cultura da época, foi necessário 

entrar no contexto histórico europeu do século XIX. 

Apoiando-nos na obra de Michael Foucault (2014), “História da sexualidade I”, falamos do 

surgimento das Ciências Sexualis, de uma verdade de saber produzida ao longo dos séculos XVIII e 

XIX, na Europa, que intensificou-se na Inglaterra, no período da Rainha Vitória. Segundo 

FOUCAULT (2014), “existiam dois grandes procedimentos para produzir a verdade do sexo”, em 

algumas sociedades como China, Japão, Índia e Roma foi produzida uma ars erótica. 
Na arte erótica, a verdade é extraída do prazer, encarado como prática e recolhido 

como experiência, não por referência a uma lei absoluta do permitido e do proibido, 

nem a um critério de utilidade que o prazer é levado em consideração, mas ao 

contrário, em relação a si mesmo: ele deve ser conhecido como prazer, e portanto, 

segundo sua intensidade, sua qualidade especifica, sua duração, suas reverberações no 

corpo e alma. (FOUCALT, 2014, p.64) 

Assim, na arte erótica, o sexo era tido como um saber baseado na prática sexual, um saber-

fazer-prazer, que devia permanecer secreto, para que não perdesse sua eficácia e virtude. Portanto, 

era atribuído um valor importante a figura daquele que assumisse o lugar do mestre, pois era este 

quem iria iniciar e orientar os discípulos na arte do gozo, no domínio do corpo, no esquecimento e 

limites do tempo, no elixir de longa vida, etc. (FOUCAULT, 2014, p.64). Através da arte erótica 

permitir-se-ia o sentir. 

Já nas sociedades ocidentais, segundo Michael Foucault (2014) esta arte erótica não existiu, 

pelo menos esforçou-se para que as sensações ligadas as formas de gozar fossem restringidas, 

interditadas, haja vista, que nesse período todos os esforços estavam voltados para apreender uma 

noção de sexo totalmente voltada para a função reprodutora, biológica, semelhante aos animais. 

Eleger a reprodução como a função única do sexo humano, colaborou para posicionar a 

heterossexualidade no lugar da sexualidade natural, uma heteronormatividade imposta em oposição 

as demais formas de prazeres sexuais. 
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A verdade do sexo, no ocidente, foi produzida negando não só os prazeres da carne, mas 

também eliminado a diversidade nas formas de sentir, desejar, gozar e amar, tudo que estivesse fora 

da meta da reprodução, deveria ser medicado, tratado, analisado, investigado e por fim curado. 

Nessa lógica, a sexualidade infantil era algo inimaginável, associado a um desvio precoce, a uma 

patologia. Contudo, Sigmund Freud coloca tudo isso em pauta, ao dizer não só que a criança era um 

ser sexual, mas que o sexual estava por trás de tudo que fazemos na vida, o sexual é a pulsão de 

vida, é um impulso constante, uma energia que vibra, que pulsa e que, em alguma medida, exige 

satisfação direta, uma vez que, como Freud afirmou, não é possível sublimar, nem recalcar toda 

força pulsional. 

Muitos desses discursos sobre a verdade do sexo foram construídos a partir dos rituais da 

confissão, praticados por religiosos e transformados em um dos mais eficazes instrumentos de 

controle sobre a prática sexual. O método da confissão utilizado pela igreja se expandiu e fez-se 

dele um dos principais métodos para saber tudo sobre o sexo e a partir disso elaborar as interdições, 

punições e normatizações necessárias e vigentes até os dias de hoje. Das confissões religiosas, 

produziu-se um dos grandes arquivos sobre os prazeres do sexo no ocidente. O método da confissão 

foi apropriado por vários campos de saber, inclusive a psicologia, a psicanálise e pedagogia. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Sendo assim, estimulamos a/os professoras/es a pensar sobre suas memórias dos tempos de 

infância relacionadas a sexualidade. Nosso objetivo, com isso, era fazer perceber um discurso 

elaborado no século XIX ainda presente em nosso cotidiano. Um discurso repressor que 

continuamos a repetir. 

Fazendo uso do método de pesquisa da conversação, o qual visa promover a participação 

dos sujeitos em um debate vivo, onde a palavra deve circular entre os sujeitos envolvidos, 

encorajamos o debate. 

Uma conversação é uma série de associações livres. Uma associação livre pode ser 

coletivizada na medida em que não somos donos dos significantes. Um significante 

chama outro significante, não sendo tão importante quem o produz em um momento 

dado” (Miller, 2003b, p.16 apud RUBIM; BESSET, .2007) 

Alguns relatos em sala davam conta de terem experimentado sensações de prazer desde a 

primeira infância. Entre risos, algumas professoras contavam as estratégias encontradas para que os 

adultos não descobrissem suas vivências prazerosas. Uma professora nos contou que se escondia 
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debaixo da cama para brincar de se tocar com os coleguinhas”, um outro professor contou a 

experiência de ver a filha se masturbar e ficar sem saber o que fazer, sendo ele o pai. Mas muitas 

delas ficavam em silêncio, atentas, divertindo-se com as histórias dos outros sem coragem de falar 

das suas. 

Sigmund Freud (1996), afirma que essas lembranças ligadas a sexualidade infantil, muitas 

vezes são difíceis de acessar, “refiro-me à singular amnésia que, na maioria das pessoas (mas não 

em todas), encobre os primeiros anos da infância, até os seis ou oito anos de idade” (FREUD, 1996, 

p.165). Recalcamos esse material em algum lugar do inconsciente, no entanto, isso que ele chama 

de Amnésia volta de alguma forma em nossas ações atuais. 

Considerou-se que a tentativa de lembrar de um passado longínquo, dos tempos de infância, 

poderia contribuir para perceber de que forma o adulto reproduz sua percepção de sexualidade com 

as crianças que educa. Procuramos identificar um sintoma e tratá-lo pela palavra. A maioria dos 

relatos falavam de uma sexualidade interditada, reprimida, silenciada.  Diante disso, 

problematizamos a masturbação infantil e a própria ideia da existência de uma sexualidade infantil, 

trazendo à tona a historicidade do tema. 

Conhecer este contexto histórico de produção de verdades sobre sexo e sexualidade humana, 

ajudou a chegarmos no tema específico da aula, que era pensar criança e sexualidade e perceber que 

a estrutura de nossa formação sexual é produto da cultura, e portanto, uma interpretação. 

Durante as aulas, insistíamos em pensar em termos para descrever a infância, a maioria das 

palavras associadas eram inocência, candura, amor. No entanto, no campo da prática, as educadoras 

e educadores que participaram do curso e que passavam seu dia-a-dia com crianças, relataram 

situações em que a descoberta de prazeres ligados a exploração do próprio corpo ou do corpo dos 

colegas eram frequentes no ambiente escolar e alegavam que a sexualidade dessas crianças, era um 

tanto aflorada. Tais ocorrências colocavam os/as docentes diante de incertezas sobre como proceder 

frente a esses episódios. Como articular inocência e sexualidade aflorada? Interditar, ignorar, como 

agir, se sexualidade e criança pareciam ser condições difíceis de associar? 

Frente a essas questões, esforçamo-nos para pensar o corpo não como dado biológico, um 

conjunto de células em maturação, mas uma construção permeada pelo outro, pela cultura, pela 

linguagem. Assim, pensamos o corpo infantil como um corpo que é erotizado desde o seu 

nascimento ou anterior ao próprio nascimento. Um corpo investido de afeto por parte dos adultos 

que ficam no seu entorno, constituindo memórias sensoriais agradáveis ou não, registradas em seu 

inconsciente. Sem essa troca de feto, a criança não sobreviveria ou sobreviveria de forma precária. 
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Essas primeiras trocas afetuosas ficam registradas no inconsciente do sujeito, que empreenderá uma 

eterna busca para reviver essas sensações primitivas de prazer, podendo passar uma vida a procura 

da satisfação dessas sensações. 

Sigmund Freud, sustentou que a criança é um ser sexual, autoerótico e, a sexualidade adulta 

é resquício da sexualidade infantil. (FREUD,1996). 

Para que não houvesse mal-entendidos, durante a aula precisamos salientar a especificidade 

da sexualidade infantil na obra de Freud. Destacamos que a sexualidade infantil, objeto de estudo de 

Freud não é apreendida como a sexualidade adulta, uma vez que a criança não está desenvolvida 

suficientemente para lidar com a descarga da energia libidinal (gozar) da mesma maneira que um 

adulto ou um jovem na fase da puberdade. É um gozar específico da infância. Desta forma, FREUD 

vai dizer que devemos perceber a sexualidade infantil como perversa, polimorfa e autoerótica. 

Assim, sugerimos aos cursistas que observassem no cotidiano de suas salas de aula, 

comportamentos espontâneos das crianças que demonstrassem aspectos dessa sexualidade. 

Foi importante apreender o sentido de perverso utilizado na literatura Freudiana para se 

referir a sexualidade infantil. Destacamos que esse perverso não deveria ser confundido com algo 

relacionado ao gostar de uma prática sexual ligada a prazeres considerados depravados pelos 

adultos. A compreensão da sexualidade infantil é de outra ordem, pois é importante lembrar que a 

criança não busca outra pessoa para satisfazer-se, seu corpo é seu próprio objeto de satisfação. 

Assim, se a sexualidade humana considerada normal é aquela voltada para a reprodução e se a 

sexualidade infantil não é voltada para a função de reproduzir, ela assume um aspecto que poderia 

ser chamado de “anormal”, ou, como ressalta Freud, sexualidade perversa. 

Dentro dessa perspectiva psicanalítica, a sexualidade infantil além de perversa é polimorfa. 

Polimorfa, pois o bebê explora todo o seu corpo, seu corpo é todo erógeno e vale salientar que não 

está focado nos genitais. O alvo da pulsão sexual infantil são as várias zonas erógenas encontradas 

em todo o seu corpo, zonas que estarão associadas as leis de sobrevivência da vida, por exemplo, a 

boca, é uma das primeiras zonas eróticas a ser estimulada, é a ligação simultânea dessa parte do 

corpo com a alimentação. (FREUD, 1996, p.175). 

RESULTADOS 

Como atividade solicitamos revisitar uma situação (passada em classe) de sexualidade 

considerada um problema e analisar a partir do que foi discutido nessa aula. Tendo em vista que 
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esta aula ocorreu no final de dezembro de 2019, iremos analisar o material no segundo semestre do 

2020. 

No entanto, os debates foram ricos, ouvimos frases como “precisamos aprofundar mais 

isso”, “quero ouvir mais, “nunca associei história a sexo”. 

A princípio alcançamos nosso desejo inicial, tocar nas certezas, provocar, questionar 

supostas verdades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enfim, acreditando na riqueza que é pensar a subjetividade humana, nossa aula foi uma 

experiência de ensino produzida para pensar essas subjetividades que nos atravessam desde a 

infância. Apostamos em um saber que reconhecesse as diferenças e a diversidade humana. Por 

conseguinte, trazer essas duas perspectivas teóricas para dialogar com professore/as da educação 

infantil foi uma aposta numa epistemologia que promovesse o encontro da teoria, do que vem sendo 

debatido na academia com o dia-a-dia da sala de aula. Ousamos, ao pedir que partindo das 

perspectivas teóricas apresentadas em sala de aula, os/as participantes refletissem sobre sua própria 

Educação sexual, no intuito de apreenderem que a sexualidade humana não é um dado natural, mas 

sim um discurso que pode ser interrompido, remodelado, reescrito com base em nossas 

experiências. 

A ideia era perceber que o discurso sobre a sexualidade, tem início no modo como fomos 

inseridos na cultura desde a infância, sobre como deveríamos agir frente aos nossos impulsos 

sexuais e que esse agir nada mais é do que a repetição de um modelo de sexualidade datado 

historicamente. 

Falar da temática da sexualidade na educação é necessário! Saber conduzir esse diálogo nos 

tempos atuais é um grande desafio, não podemos nos intimidar. É uma insurgência política, 

histórica e social. O desconhecimento sobre a sexualidade humana é fonte dos grandes preconceitos 

atuais, sabemos que nunca vamos dar conta desse saber, pois a sexualidade é “um saber que não se 

sabe”, psicanaliticamente falando, mas precisamos falar disso.  Disso que nos provoca, motiva, 

angustia, que faz querer e não querer. 
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Resumo 

Pretendemos neste pôster apresentar a experiência de falar e discutir sobre a temática da sexualidade 
para uma turma de professoras e professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, oriundos de diferentes escolas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro, no 
segundo semestre de 2019. Essa experiência ocorreu por ocasião de um curso de extensão oferecido 
em parceria entre duas instituições federais: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Colégio 
Pedro II (CPII), ambos de esfera federal. Diante do contexto educacional atual, pensar sobre a 
construção de uma educação para a sexualidade, parece-nos condição fundamental para tratar as 
identidades infantis em formação na Educação Básica. A partir de uma perspectiva histórica e 
psicanalítica, procuramos pensar a sexualidade humana como presença e não como ausência na 
infância. Cientes da necessidade de certa sensibilidade para abordar esta premissa, propomos as 
professoras/es que falassem ou pensassem sobre suas primeiras memórias sexuais e o modo como os 
adultos reagiram a tal situação, acreditávamos que essas lembranças remontariam aos tempos de 
infância e assim poderíamos rever os discursos que construíram nosso saber sobre sexo e sexualidade 
na atualidade. Para além disso, problematizamos a ideia de criança assexuada e encaminhamos o debate 
para o reconhecimento de que as experiências que envolvem o sexual na fase infantil será parte 
significativa de seu saber sobre a sexualidade humana no futuro. A análise faz parte de uma pesquisa 
em andamento, entre as instituições já citadas que compartilham o Laboratório de Pesquisa, Estudos e 
Extensão em Gêneros, Sexualidades e Raça em Educação e Direitos Humanos (Ge-Ser). 

Palavras-chave: 1. Sexualidade, 2. discursos 3. Infância 4. História 5. Cultura. 
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INTRODUÇÃO 

Compreendendo a escola como espaço de socialização, em uma sociedade como a nossa, 

que se vivencia historicamente atitudes negativas e preconceituosas em âmbito político, social, 

econômico, mas sobretudo no que diz respeito às questões étnico-raciais que enfatiza a 

predominância de estereótipos negativos sobre os negros. Entretanto, em relação a pessoa não 

negra, essa representação se dá de forma positiva. 

Observamos que a instituição escolar é um lugar onde os preconceitos podem ser 

identificados, e antes que eles gerem a ação discriminação/racismo é preciso que se compreenda a 

sua essência. Refletindo a respeito disso, Antônio Olímpio SantÊ Ana (2005) destaca que 

preconceito: 

[..] é uma opinião preestabelecida, que é imposta pelo meio, época e educação. Ele 

regula as relações de uma pessoa com a sociedade. Ao regular, ele permeia toda a 

sociedade, tornando-se uma espécie de mediador de todas as relações humana. Ele 

pode ser definido, também, como uma indisposição, um julgamento prévio, negativo, 

que se faz de pessoas estigmatizadas por estereótipos (SANTÊ ANA, 2005, p. 62). 

Baseando-se na contribuição de SantÊ Ana, podemos compreender que o preconceito é a 

apropriação de uma opinião já estabelecida anteriormente, um prévio julgamento, no qual o modo 

de pensar é imposto pelo meio social, cultural, e pelo âmbito educacional. 

Pensando na importância da escola, que se configura em prover o desenvolvimento dos 

estudantes, garantindo-lhes formação indispensável para o seu exercício como cidadão, além de 

oferecer-lhes meios para que seja possível avançar em estudos e trabalhos vindouros, é relevante 

compreendermos que escola além de ser espaço potencializador da socialização, é instituição social 

que faz parte de um organismo social, ou seja, a escola reflete o que está na sociedade, e portanto 

acaba também reproduzindo problemas que assolam o meio, como por exemplo, o preconceito 

racial. 

Por mais próspero que seja o papel da escola, nos deparamos com situações de preconceito, 

que consequentemente geram discriminação racial/racismo, mas, enquanto instituição preocupada 

com a construção de um sujeito não racista, a escola como espaço de socialização tem o dever de 

intervir nesse processo. Ela não consegue, na maior parte das vezes, romper com as situações 

racistas que acontecem cotidianamente na sociedade. 
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Atitudes, discursos, pensamentos racistas estão intrinsecamente arraigados em nós seres 

humanos, isso se dá principalmente devido a essas práticas serem culturais, que vai passando de 

geração em geração, considerando que a educação brasileira era tradicional baseada simplesmente 

em uma única história, a história europeia e sua cultura, em que a ancestralidade brasileira indígena 

e africana não fazia parte da formação da cidadania brasileira, precisou-se de uma legislação, a Lei 

10.639/03, para que isso legalmente fosse possível. Entretanto, ainda após dezesseis anos que se 

estabeleceu a Lei, o seu funcionamento é precário. 

Alguns questionamentos fomentaram este estudo, assim refletimos sobre possibilitar as 

crianças o conhecimento acerca da história autentica dos negros no âmbito da educação infantil? 

Porque os investimentos em políticas públicas para infância e principalmente na questão étnico-

racial são quase inexistentes? O que nós como profissionais da educação, e inquietos diante das 

situações de descaso com o ensino brasileiro podemos fazer para mudar este cenário? 

Pensando nisso, a realização deste estudo justifica-se importante visto que os primeiros 

contatos com a leitura se dão na educação infantil, e é realizada por meio da literatura infantil. 

Consideramos a literatura fundamental para formação de indivíduos, pois, como diz Antônio 

Cândido (2004, p. 175) “[...] a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece 

corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um 

direito”. O mesmo autor acrescenta que “ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, 

confirma o homem na sua humanidade [...]” (p. 175), e diz ainda que “as produções literárias de 

todos os tipos e todos os níveis, satisfazem necessidades básicas do ser humano, sobretudo através 

dessa incorporação, que enriquece a nossa percepção e a nossa visão de mundo” (p. 179). 

Tomando por base a contribuição de Cândido, a literatura é um direito, humaniza, e satisfaz 

nossas necessidades básicas como sujeitos, contribuindo para a nossa visão de mundo. Nesse 

sentido, se a literatura tem o potencial de humanizar, usá-la na educação infantil é um instrumento 

para constituição humana. No entanto, observa-se que não há na literatura infantil representação de 

personagens negras. Diante disso, se não há representação de alguns indivíduos nesse texto literário, 

está havendo uma falha desse instrumento, e por isso nossa pesquisa torna-se relevante. 

Esse estudo é de grande valia também devido o número de pesquisas que investigam sobre 

essa temática ainda é relativamente pequeno. É fundamental ainda pela possibilidade em contribuir 

com os professores e pesquisas futuras, levando-os a reflexão sobre a importância em se trabalhar a 

questão étnico-racial na educação infantil. 
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Temos, portanto, como objetivo geral desse trabalho investigar como a literatura infantil 

afro-brasileira contribui para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) na educação infantil, 

de maneira a potencializar a construção de identidades positivas para os diversos grupos 

representados no ambiente escolar. 

Buscaremos alcançar os seguintes objetivos específicos: 

• Mapear os livros de literatura infantil que tratam da Educação para as 

Relações Étnicos-Raciais na escola; 

• Identificar como as crianças recebem o texto literário infantil afro-brasileiro; 

• Produzir oficinas de literatura infantil afro-brasileira; 

• Desenvolver círculos de leituras coletivas com a temática afro-brasileira. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para o alcance desses objetivos, dialogaremos com alguns teóricos como Antônio Cândido 

(2004), Regina Zilberman (1994); que nos ajudarão a compreender a literatura, literatura infantil, 

bem como seu papel na sociedade, e, ao mesmo tempo, para a escola. Na perspectiva de 

entendermos sobre a etapa da educação infantil, abrangeremos o que define as legislações, como a 

Lei de Diretrizes e Bases - LDB 9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2010). Sobre a literatura afro-brasileira utilizaremos o autor Eduardo de Assis Duarte 

(2010). Contemplaremos ainda as contribuições de Nilma Lino Gomes (2005), (2003), Eliane 

Cavalleiro (2018), Débora Oyayomi Araújo (2017) que discorrem sobre a questão étnico-racial no 

espaço escolar. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa será desenvolvida em uma escola de Educação Infantil do município de 

Pinheiros-ES, localizada na zona urbana da cidade. A instituição de ensino atende crianças de três a 

cinco anos. Delimitando esse estudo, optamos em investigar em uma turma de educação infantil os 

estudantes de cinco anos em participação com os seus respectivos docentes. 

A metodologia adotada nesta investigação configura-se em qualitativa, pois não tem por 

objetivo a mensuração, perpassa também por participativa, levando em consideração a participação 

da pesquisadora em consonância com os docentes envolvidos, buscando desenvolver oficinas 
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focadas na Educação para as Relações Étnico-Raciais com o texto literário afro-brasileiro, com 

treze encontros, sendo eles um por semana e com carga horária de três horas cada. Por pesquisa 

bibliográfica, com estudo de autores que dialogam com o tema da pesquisa, buscando-se 

embasamento para as discussões levantadas. 

Realizar-se-á com os estudantes círculos de leitura em consonância com oficinas literárias, 

no qual será utilizado as histórias infantis afro-brasileira O Mundo no Black Power de Tayó com 

autoria de Kiusam de Oliveira, e Lukenya e seu poder poderoso no qual Odara Dèlé é a autora. 

Ambas literaturas fazem alusão a cultura afro-brasileira, e evidencia a personagem negra de forma 

positiva. As histórias tratam da valorização cultural, abarcando alguns dialetos de origem africana, 

além da escrita de autoria feminina e o pertencimento da negritude. 

Os círculos de leitura e oficinas literárias se darão da seguinte forma: em um primeiro 

momento, buscar-se-á realizar reunião com os pais dos estudantes e docentes que compõe a turma 

em investigação, apresentando-os o objetivo da pesquisa, as literaturas que serão utilizadas, fazendo 

a leitura das obras. Realizar-se-á com esse mesmo público uma oficina de bonecas, as Abayomis, 

no qual será contado a história que deu origem as bonecas, que consiste em as mães africanas, para 

acalentar seus filhos durante as terríveis viagens nos navios negreiros, rasgavam pedaços de suas 

vestimentas, e sem costura alguma, apenas com nós, confeccionavam pequenas bonecas, as 

Abayomis, que é símbolo de resistência. Abordaremos que as bonecas eram feitas para as pessoas 

trazidas escravizadas, buscando manter a infância, autoestima.  Demonstrando aos participantes, 

que as bonecas destacam a amizade, beleza. 

Com objetivo de introduzir sobre a questão étnico-racial na turma, a mesma oficina das 

Abayomis será realizada com as crianças, utilizando as bonecas confeccionadas pelas famílias e 

estudantes para a elaboração de um painel, expondo as Abayomis. 

Em um outro encontro, será feito uma oficina fotográfica, com intuito do resgate memorial 

que compõe os familiares dos estudantes, fazendo alusão a ancestralidade. Isso se dará por meio da 

construção de uma árvore genealógica, no qual anteriormente a esse encontro será requisitado aos 

pais o envio de fotografias dos familiares das crianças, como pai, mãe, irmãos, avós, avôs, bisavós, 

bisavôs, para a composição da árvore. 

A próxima oficina contempla a contextualização geográfica, mostrando por meio de mapas, 

a localização da África e do Espírito Santo, reforçando sobre a existência de comunidades 

quilombolas no Estado, considerando que são remanescentes de pessoas negras. 
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Outra oficina se permeará através dos círculos de leitura, utilizando a obra literária afro-

brasileira Lukenya e seu poder poderoso, de autoria da Odara Dèlé e após isso, as crianças farão o 

reconto da história e iniciarão a construção de um panô africano. 

A mesma oficina será realizada com o livro O Mundo no Black Power de Tayó no qual 

Kiusam de Oliveira é a autora. 

Para o auxílio da construção dos panôs, utilizar-se-á um baú de histórias, onde serão 

colocados os pedaços dos panôs confeccionados pelos estudantes durante o reconto das histórias. 

Far-se-á ainda uma roda de conversa com os estudantes, no qual o diálogo será gravado, 

buscando verificar o que elas aprenderam através das histórias afro-brasileira com representação de 

personagens negras. A partir dessa discussão e da observação no decorrer da pesquisa 

compreenderemos sobre a contribuição da literatura infantil afro-brasileira na educação infantil. 

CONCLUSÕES 

Considerando a temática deste estudo em tratar da Educação das Relações Étnico-Raciais, é 

importante discutirmos acerca desta questão através da literatura infantil afro-brasileira na educação 

infantil, que, por meio do viés literário seja possível potencializar a construção de identidades 

positivas para os diversos grupos representados no ambiente escolar. 

Pensando nisso, a utilização da literatura infantil afro-brasileira é imprescindível e 

necessária para que as crianças venham a conhecer a respeito da história e cultura africana e afro-

brasileira, de maneira que as crianças negras possam se sentir inseridas em um contexto 

educacional, além da construção de uma identidade étnica-racial positiva, proporcionando ainda a 

valorização da cultura negra bem como a desmistificação de estereótipos enraizados na sociedade. 

Neste sentido, trabalhar a literatura infantil afro-brasileira na educação infantil é de grande valia 

para a formação dos seres humanos. 

Os resultados deste trabalho é um processo a longo prazo, que é construído diariamente, por 

isso a importância de o quanto antes inicia-lo melhor. Mas vale alertar sobre a necessidade de 

planejamento, formação pedagógica e investimentos. 
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Resumo 

Pensando na escola como um espaço de interação social, a nossa pesquisa identifica a necessidade de 
intervenção no processo de socialização das crianças de forma comprometida com as questões étnico-
raciais. Diante disso, temos como objetivo investigar como a literatura infantil afro-brasileira contribui 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) na educação infantil, de maneira a potencializar a 
construção de identidades positivas para os diversos grupos representados no ambiente escolar. A 
realização deste estudo é importante visto que os primeiros contatos com a leitura se dão na educação 
infantil, e é realizada por meio da literatura infantil. A metodologia adotada nesta investigação 
configura-se em qualitativa, pois não tem por objetivo a mensuração, destaca-se ainda em pesquisa 
bibliográfica, com estudo de autores que dialogam com o tema da pesquisa, buscando-se embasamento 
para as discussões levantadas. Perpassa por participativa, levando em consideração a participação da 
pesquisadora em consonância com os docentes envolvidos, buscando desenvolver oficinas focadas na 
Educação para as Relações Étnico-Raciais com o texto literário afro-brasileiro. Dialogaremos com 
alguns teóricos como Antônio Cândido (2004), Regina Zilberman (1994), Fanny Abramovich (1997), 
Eduardo de Assis Duarte (2010), Nilma Lino Gomes (2005), (2003), Antônio Olímpio SantÊ Ana 
(2005), Eliane Cavalleiro (2018), Débora Oyayomi Araújo (2017), utilizaremos a Lei de Diretrizes e 
Bases - LDB 9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010). Frente a 
importância da literatura na educação infantil, é necessário o uso da literatura afro-brasileira para 
possibilitar que as crianças não se tornem preconceituosas, racistas. 

Palavras-chave: Educação. Literatura Afro-Brasileira. Educação Infantil. Infância. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo compartilhar experiências e reflexões sobre práticas 

antirracistas, construídas com crianças pequenas em diferentes espaços: em uma escola de educação 

infantil da rede municipal de Niterói e por uma escola de samba mirim localizada no município de 

Caxias. Em comum, tais experiências buscam elaborar junto às crianças, em sua grande maioria 

negra, referenciais positivos em relação ao seu pertencimento étnico-racial e o respeito coletivo pela 

diversidade de tons de pele existentes em nosso país. Mobilizadas por este objetivo comum, as duas 

instituições, com suas peculiaridades, vêm contribuindo na luta pela transformação da realidade 

social, ao fortalecer outras práticas, lógicas, estéticas, valores a partir da construção de um outro 

olhar das crianças sobre si mesmas, sobre seu grupo social e sobre a história brasileira. 

QUAL A MINHA COR?: NECESSIDADES DE PESQUISA DE UM GRUPO 

A primeira experiência narrada no presente trabalho foi realizada na UMEI Zilda Arns no 

município de Niterói e envolveu duas turmas de crianças de 4 anos, pertencentes ao Grupo de 

Referência da Educação Infantil 4 (GREI 4). As atividades que serão narradas e trazidas para a 

reflexão foram desenvolvidas como parte do projeto intitulado Educação e Cidadania. A motivação 

para a formulação do referido projeto na escola nasceu de observações do dia a dia que apontaram a 

resistência de algumas famílias em se autodeclarar ou declarar seus filhos e filhas como negros e 

negras. Dificuldade que também era constatada em sala de aula, onde crianças negras também se 

autodenominavam louras ou brancas. Tais observações apontou para a equipe docente a necessidade 

de elaborar projetos de conhecimento e valorização da história e da cultura dos africanos e 

afrodescendentes no Brasil, proposta que resgatassem as origens e modo de vida em África, antes 

de parte de seu povo ser raptado e escravizado no Brasil. 

Um ponto de partida do projeto foi a discussão junto com as crianças sobre a questão da 

identidade racial. Para isso optamos por trabalhar com a literatura infanto-juvenil e apresentar uma 

variedade de livros infantis que trouxessem personagens negras/os e/ou autoras/es negras/os. 

Paralelamente, desenvolvíamos diversas outras atividades relativas ao projeto tais como: pesquisas 

sobre o local onde moravam, como eram estruturadas suas famílias, com quais pessoas viviam e 

ainda diferentes propostas articuladas ao trato da higiene e do corpo. Todas as propostas foram 

pensadas usando referenciais de negritude, pois, a maioria da turma é composta por crianças negras. 

Assim, apresentamos a seguir uma breve sinopse das atividades propostas para as crianças. 
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RESSIGNIFICANDO O LÁPIS COR DE PELE 

Um dos livros selecionados foi A cor de Coraline do autor Alexandre Rampazo. A história 

narra um episódio que acontece na escola quando um colega pede um lápis cor de pele para 

Coraline. A menina, no entanto, fica pensando sobre todas as cores que têm na caixa de lápis e as 

infinitas possibilidades de cores de pele, até que no final opta por dar ao colega o lápis que era 

correspondente a sua cor: o lápis marrom. A partir dessa história as crianças foram provocadas a 

pensar sobre a existência do lápis rosa, comumente chamado de cor de pele e se questionadas sobre 

se todas as peles eram da cor rosa. Em seguida foram convidadas a comparar a cor dos lápis da 

caixa com as diferentes tonalidades de pele das crianças e adultos presente na sala. 

Além desta, várias outras atividades foram oferecidas. Assistimos filmes com protagonistas 

negras. Realizamos uma busca em revistas por pessoas que se parecessem fenotipicamente com as 

diversas crianças, além da pesquisa, na escola, dos diferentes tipos de cabelos existentes, em que as 

crianças perguntavam o tipo de cabelo e as professoras escolhiam dentro de um gráfico com nove 

tipos diferentes. Assim, finalizamos com a semana da beleza na qual fizemos penteados nas 

crianças e um gráfico ao final, na qual as crianças escolhiam o seu tipo de cabelo entre liso, 

encaracolado, cacheado e crespo. Nove das treze meninas se reconheceram com o cabelo crespo. 

Esse gráfico (figura 1) é representativo do quanto as atividades envolvendo novas referências para 

as crianças foi positivo. Neste sentido, para a equipe de professores as atividades do projeto nos 

possibilitaram colher bons frutos no que diz respeito à questão da auto representação das crianças 

negras. 

Considerando que, depois da família, a escola é o espaço social em que a criança passa a 

maior parte do tempo de sua vida, e é a  instituição responsável pelos processos de socialização e 

transmissão de conhecimentos que foram socialmente construídos, é ao mesmo tempo,  espaço de 

reprodução das relações sociais desiguais da nossa sociedade, torna-se primordial que a comunidade 

escolar se mobilize pela construção de um Projeto Político e Pedagógico que tenha como cerne uma 

educação antirracista, que se faça ferramenta de questionamentos do status quo. Desta forma, é 

possível vislumbrar o fortalecimento, individual e coletivo, da identidade e do pertencimento racial 

nas crianças desde a primeira etapa da infância. 

Este movimento vivido na escola confirmou para nós a força das políticas da pele, como nos 

ensina Kizomba (2019). Discutindo sobre o processo de invisibilização do visível, a partir da 

experiência de uma entrevistada, a quem foi dito: Eu não acho que você seja negra! Eu até esqueço 

que você é negra! a pesquisadora nos instigou a construir uma similitude com uma questão que 
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continua presente na escola, especialmente na Educação Infantil: a escolha do lápis de cor que 

representará a criança negra. É preciso lembrar que até há muito pouco tempo atrás, o lápis de cor 

que era identificado como lápis cor da pele correspondia aos lápis em tom rosado, ou nude (usando 

uma linguagem mais atual). Hoje, fruto de discussões, que vem sendo realizada mais recentemente, 

já encontramos no mercado caixa de lápis de cor da pele com várias tonalidades e, até mesmo, um 

anúncio na televisão que divulga o produto. 

Pensando em gerações inteiras de crianças negras que foram educadas dentro das escolas a 

reconhecerem o lápis de cor rosada, como o lápis de cor de pele que representava a cor de sua pele, 

não podemos reconhecer nesse processo a invisibilização do visível de que nos fala Kilomba? 

Invisibilizando a diferença, pois na verdade, não existe tons de pele iguais, reafirma-se uma 

igualdade que é falsa, alimenta-se a ideologia da democracia racial, pois na verdade, o tom de pele, 

determina, sim, lugares na escala social. As estatísticas estão aí para confirmar que quanto mais 

próximo ao branco, seja no tom da pele, sejam nas caraterísticas fenotípicas, melhor o sujeito será 

categorizado socialmente. 

PENSAMENTOS QUE SE CRUZAM: ESCOLA TAMBÉM É DE SAMBA 

A segunda experiência que trazemos ao diálogo, também articula-se à formação das crianças 

pequenas e à luta contra as práticas racistas, acontece em outro município, tendo como protagonista 

uma instituição que é a educativa no campo da educação popular e não formal, e, por coincidência, 

também elegeu a questão do tom de pele e o livro A Cor de Coraline como inspirador para discutir a 

questão da auto representação. 

O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim (G.R.C.E.S.M.) Pimpolhos da 

Grande Rio, apresentou como enredo para o carnaval de 2020 o tema A Cor de Coraline, inspirado 

no livro homônimo. 

A G.R.C.E.S.M. está localizada no município de Duque de Caxias, que pertence à região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Voltada para a produção e divulgação da cultura popular, a 

instituição promove atividades ao longo de todo ano e não apenas no período do carnaval. Assim, 

além das atividades lúdico-pedagógicas de conscientização ambiental, 70% das fantasias usadas no 

carnaval são confeccionadas a partir de materiais reciclados recolhidos na parceria com as escolas 
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municipais de Duque de Caxias, também são realizadas, durante o ano, aulas-passeios pela região 

da Pequena África1. 

Seguindo uma tradição dos movimentos negros, a Pimpolhos com seus projetos e propostas, 

promove atos de descolonização cultural (GONZALES, 2018, p. 124), seguindo uma trilha de 

outros blocos e escolas de samba, que promovem uma subversão cultural, a partir da reafirmação de 

valores estéticos da afro-brasilidade. A parceria com as escolas municipais também é um aspecto 

promissor da proposta da Escola de Samba Mirim. Um número considerável das crianças nunca 

teve a chance de ganhar presentes e de realizar passeios culturais. A escola gera opções e caminhos 

para os jovens. Muito destes veem na escola de samba uma chance de crescimento pessoal e 

profissional. 

De autoria do carnavalesco Cleberson, o enredo de 2020, inspirado no livro infanto-juvenil, 

levanta questionamentos como: “O enredo da Pimpolhos da Grande Rio traz a reflexão sobre qual 

seria a real cor de pele, num mundo com tantas opções”. 

Sendo parte, tanto da sinopse do enredo, quanto da letra do samba-enredo, composto por 

Chalana, Edson, Matheus Almada, Rafael Baxter, André do cavaquinho e Clewinho, um dos refrões 

reafirma a importância do auto reconhecimento: eu sou criança inocente e tão confusa/ Não sei o 

lápis que se usa. Sou de Caxias o meu samba dá o tom/ Da cor da pele o meu lápis é marrom”. 

Vemos assim como uma escola de samba também pode cumprir um papel na valorização da 

autoestima das crianças negras para que elas/eles possam se orgulhar de quem são, de onde vieram 

e para aonde almejam chegar. A potência desse movimento se amplia a partir da parceria com 

unidades de educação infantil da região. No ano letivo de 2020, a unidade de educação infantil 

Zilda Arns pretende entrelaçar essa conversa com o convite aos autores/as de literatura afro-

brasileira como mais uma maneira de marcar o espaço escolar com as manifestações culturais 

negras, a importância do reconhecimento étnico-racial e o orgulho de usar o lápis de pele da cor 

marrom, principalmente em localidades onde a maior parte dos habitantes são negros/as. 

No entanto, este não é um debate novo, infelizmente, se mantém atual o racismo em nossa 

sociedade e na política atual ele está se desvelando de forma atroz. No entanto, os espaços e formas 

 
1i Batizada com este nome pelo compositor Heitor dos Prazeres, é a área que abrange desde a Zona Portuária até a 
Cidade Nova no município do Rio de Janeiro, o local tem apenas um museu e um centro cultural que buscam resgatar a 
cultura negra e sua importância social. Segundo o professor Romulo Mattos, do Departamento de História da PUC-Rio, 
Pequena África é uma construção histórica de intelectuais dos anos 1980, que buscavam compreender a experiência 
social do negro na Zona Portuária do Rio de Janeiro 
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de resistências sejam através da escola regular, potencializada pela Lei 10.639/03, assim como 

também pela cultura, através da arte e da educação popular como as escolas de samba. Bem como, 

vastas produções literárias que versam, exatamente, sobre a diversidade dos tons de pele, 

problematizando a utilização do termo lápis cor de pele. Desta forma, vários livros têm se 

apresentado com o intuito de discutir a identidade racial de forma prática e lúdica, bem como tem 

demandado ao mercado a produção, ainda que pequena e em pouca escala, dos lápis de tons de pele 

variados. Além do livro de referência nas experiências citadas, listamos também o livro de Danielle 

de Brito O lápis cor de pele de 2017, da autora Sueli Ferreira de Oliveira Lápis cor de pele de 2016 

e O lápis cor da pele do menino marrom de 2018 de Ana Paula Marini, além do curta disponível no 

site Youtube “Dudu e o lápis cor de pele” dirigido por Miguel Rodrigues entre outras produções 

desencadeando uma grande proporção de debates tal qual o curta, também disponível na plataforma 

Youtube, Vista minha pele, desencadeou a partir de 2008. 

CONCLUSÕES 

O preconceito de marca delimita as relações raciais no Brasil, baseando-se 

fundamentalmente nos fenótipos da cor de pele e estrutura do cabelo. Como afirma Kilomba, são 

políticas de pele e políticas de cabelo. As experiências narradas apontam caminhos para 

problematizar a questão com as crianças desde a primeira etapa da infância. Estão disponíveis hoje 

livros infanto juvenis e documentários que podem nos ajudar a confrontar as lógicas do poder 

implicadas no tom de pele, na estrutura do cabelo e a desnaturalizar conceitos que ainda são 

incutidos socialmente, de forma natural nas crianças. Pensar uma educação antirracista e decolonial 

é cada vez mais urgente. Afinal, o que nos diz o lápis cor de pele na educação brasileira 

atualmente? 

REFERÊNCIAS 

GRANDE RIO. G.R.C.E.S.M Pimpolhos da. Carnaval 2020. Disponível em: <http://pimpolhos.org.br/carnaval2020/>. 
Acesso: 22 jan. 2020. 

GONZALEZ, Lélia. Primavera para as rosas negras. Rio de Janeiro: UCPA Editora, 2018. 

KILOMBA, G. Memórias da plantação - episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro, Editora: Cobogó, 2019. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 867 

ANEXOS 

Figura 1. Gráfico afro referenciado dos cabelos das crianças da GREI 4 

 
Fonte: Arquivo Pessoal da professora-pesquisadora Roberta Dias 

 
Figura 2. Logo do enredo para o carnaval 2020 

 
Fonte: Site oficial da escola de samba mirim da Pimpolhos da Grande Rio. Disponível em: < 

<http://pimpolhos.org.br/carnaval2020/>. Acesso: 22 jan. 2020. 
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Resumo 

O presente trabalho coloca em diálogo práticas antirracistas, realizadas em duas instituições de natureza 
e locais diferentes, localizadas em dois municípios pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro: uma 
Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI), no município de Niterói e o Grêmio Recreativo 
Cultural Escola de Samba Mirim (G.R.C.E.S.M.) Pimpolhos da Grande Rio, localizada na Baixada 
Fluminense, em Duque de Caxias. Apesar das referidas instituições se situarem em localidades nas quais 
a maior parte de seus moradores são negros/as, o racismo estrutural demarca a rotina dessas 
comunidades com a reprodução da cultura hegemônica, onde o padrão da branquitude é o referencial 
de beleza, conhecimento e prestígio social, corroborando  com a reprodução dos discursos 
colonizadores. Por isso, pensar racialmente as infâncias, principalmente no campo da educação infantil 
se faz necessária para o desenvolvimento da personalidade e da autoestima das crianças desde sua 
primeira etapa de vida. O pertencimento étnico-racial dos/as pequenos/as requer uma busca por 
referenciais positivos através de propostas pedagógicas que constantemente questione os caminhos 
traçados historicamente e proponha mudanças necessárias para uma educação antirracista. Quando 
reconhecemos as potencialidades socioculturais nas quais estão inseridas as crianças e os saberes 
trazidos por elas para os espaços educativos, seja uma UMEI ou uma escola de samba, possibilitamos 
que elas cheguem à fase adulta de suas vidas menos suscetíveis as artimanhas do racismo da nossa 
sociedade que, historicamente, minam o desenvolvimento de ações de auto reconhecimento.  Desse 
modo, as ações que envolvem as escolhas de referenciais, olhares, livros e autores/as precisam ser 
problematizadas visando sempre que os pequenos atravessem percursos menos tempestuosos em busca 
de igualdade e respeito. 

Palavras-chave: Infâncias; Representatividade; Educação Decolonial; Práticas Pedagógicas; 
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INTRODUÇÃO 

A formação cultural brasileira é marcada por uma história de colonização e violência sobre 

corpos específicos. As inúmeras tentativas de catequização das populações indígenas e a 

escravização dos povos africanos pelos portugueses, caracterizam de maneira evidente o caráter 

epistemicida de nossa biografia. Assim como discorre Sueli Carneiro (2005), o epistemicídio é uma 

das formas de se matar, simbolicamente, as tradições, culturas e, principalmente, a racionalidade de 

determinados povos. Assim, categoriza-se de maneira inferior ou superior certo modo de vida e 

cultura em relação a outros. Segundo a autora, o epistemicídio é 

um processo persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso à 

educação, sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; pelos 

diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de 

conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou 

pelo comprometimento da auto-estima pelos processos de discriminação correntes no 

processo educativo. (CARNEIRO, 2005, p. 97) 

Assim sendo, o cenário de mais de 300 anos de escravização legalizada no território 

brasileiro possibilitou que o epistemicídio se desenvolvesse de maneira brutal. Especificamente na 

área educacional, é possível perceber que a forma como foi colonizado nosso país afeta até hoje a 

imagem e a subjetividade dos negros/as, das culturas afro-brasileiras e africanas. 

Visando a transformação da educação e da sociedade como um todo, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) determinam que as instituições 

que atuam nesse segmento devem estar comprometidas com o rompimento das relações de 

dominação étnico-racial. Com relação às propostas pedagógicas das instituições de Educação 

Infantil, a resolução aponta que estas devem prever condições que assegurem o “reconhecimento, a 

valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-

brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação” (BRASIL, 2010, p.21). 

Dessa forma, comprometidas em assumir a responsabilidade de potencializar o papel social 

da escola na desconstrução de uma sociedade que é estruturada e estruturante em pensamentos e 

práticas racistas, pretendemos, com esse trabalho, apresentar e dialogar acerca de experiências 

educativas antirracistas. Nosso ponto de partida é a chegada de três estudantes do curso de 

Pedagogia e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) em uma 

turma de Educação Infantil. 
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Enquanto política de formação de professores, o PIBID visa proporcionar a aproximação de 

estudantes de graduação com o cotidiano de escolas da rede pública e permitir reflexões e 

articulações entre teoria e prática. Nesse contexto, as pibidianas puderam vivenciar de perto o dia-

a-dia de uma turma de crianças de 4 a 5 anos, além de participarem dos planejamentos pedagógicos 

realizados pelas professoras. 

AS QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Como já explicitado anteriormente, vivemos em um país que possui um passado 

escravocrata. Esse início da nossa história, enquanto formação de uma sociedade, nos marca até 

hoje. Mesmo com o fim da escravização legalizada, o passado é refletido no presente. Quando 

Silvio Almeida (2018) discorre sobre o racismo estrutural, ele nos apresenta que nosso inconsciente 

e subjetividade são moldados pelo racismo. Seja em nossos olhares, em nossas falas ou em nossos 

pensamentos, o racismo acaba por ser normalizado. Segundo ele, 

o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ 

com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, 

não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é 

estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de 

uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção (ALMEIDA, 2018, p.8). 

Dessa forma, diante de diferentes estruturas de organização social, como a família, a escola, 

a língua ou as leis, com seus organismos e regras instituídas que normatizam o racismo estrutural, 

as crianças também são afetadas por essas ideologias, podendo, inclusive, apresentar 

comportamentos e falas de teor discriminatório. 

Durante o período em que acompanhamos a turma, nos deparamos com algumas dessas 

situações, onde crianças reproduziam a discriminação racial de forma naturalizada, porém, quando 

questionadas, refletiam sobre o ocorrido. A seguir, iremos apresentar algumas estratégias 

encontradas como formas de combater o racismo, rompendo com as relações de dominação étnico-

racial e valorizando o respeito à diversidade. 

ORGANIZANDO O ESPAÇO E OS BRINQUEDOS 

A preocupação em reconhecer, valorizar e respeitar as culturas africanas e afro-brasileiras, 

assim como nosso compromisso com o combate ao racismo e à discriminação, começou bem antes 

das crianças chegarem à escola. Durante a organização do espaço e escolha dos materiais já 
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tínhamos o cuidado de promover um ambiente acolhedor, livre de imagens e objetos que pudessem 

reforçar e estimular visões preconceituosas. 

Segundo Silva Jr, Bento e Carvalho, “os espaços não são neutros e sua organização expressa 

valores e atitudes que educam” (2012, p. 19). Diante disso, buscamos contemplar materiais que 

promovessem uma educação para a igualdade racial, como giz de cera de diferentes cores de pele, 

variadas bonecas e bonecos negros, livros com protagonistas negros, dentre outras coisas. 

As bonecas e bonecos negros foram escolhidos cuidadosamente: famílias de pequenos 

bonecos de madeira; um casal de bonecos negros de pano, com cabelos trançados e roupa de chita; 

além de bonecas negras de plástico, com diversos tipos de cabelos e penteados, todas lindas, 

cheirosas e bem vestidas. Esses brinquedos ficavam disponíveis para as crianças usarem em suas 

brincadeiras de faz de conta e também eram frequentemente utilizados pelas professoras em alguma 

contação de história, assumindo o protagonismo da trama e encantando os ouvintes. A principal 

personagem de nossas histórias era a boneca de pano com o nome de Dandara. 

Era comum escutar as crianças associando a aparência das bonecas com a de crianças da 

sala. Estas, por sua vez, ficavam orgulhosas em serem comparadas com a linda personagem da 

história. Em uma ocasião, recebemos uma mãe na escola que pediu para ver quem era Dandara. 

Segundo ela, a filha sempre falava em casa sobre a boneca que tinha a cor de sua pele e o cabelo 

como o dela. 

“ME PASSA O COR DA PELE?” 

O conjunto de giz de cera com diferentes tons de pele também foi importante para 

refletirmos e desconstruirmos práticas e concepções discriminatórias. O material foi comprado pelo 

departamento de Educação Infantil diante de inúmeras demandas e reflexões colocadas pela equipe 

de professoras acerca das questões étnico-raciais. 

No início do ano, apresentamos o estojo com 12 cores de giz de cera novinhos. As crianças 

brincavam de descobrir o giz que mais se aproximava à sua cor de pele e desenhavam figuras 

humanas em folhas de papel. Certa vez, duas crianças estavam desenhando em uma mesa com 

algumas canetinhas e lápis de cor. Em determinado momento, A., que tem a pele clara, pediu que a 

amiga passasse o lápis “cor da pele” para ela. Observamos que M., de pele negra, apanhou o lápis 

salmão sem questionar. Nesse momento, nós intervimos: “essa cor não parece com a minha 

pele…”, disse a professora e pegou o bege que se aproximava mais do tom de seu braço. M. pegou 
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o lápis salmão e imitou o movimento. Observou. Depois virou o braço e colocou o lápis sobre a 

palma da mão, de tom mais claro: “aqui até que parece...”. 

A professora foi buscar o estojo de giz de cera. As meninas vibraram com o material e 

passaram a desenhar com ele. Elas exploraram diferentes tonalidades em seus desenhos. M. 

desenhou duas formas humanas, cada uma com pelo menos três cores de peles diferentes 

misturadas. Nós - professora e pibidianas - elogiamos o desenho tão colorido. A. observava 

animada a amiga. Ao começar a rascunhar uma forma humana, pediu ajuda para M. com seu 

desenho. Enquanto pintavam juntas no mesmo papel, as amigas trocavam ideias e sugestões sobre 

suas produções e comparavam as figuras desenhadas com a imagem de pessoas conhecidas por elas. 

HISTÓRIAS NEGRAS 

Outra estratégia adotada para combater o racismo e a discriminação foi a utilização 

constante de histórias com personagens negros. As educadoras se preocupavam em incluir 

semanalmente algum livro, animação ou teatro que apresentasse referências negras positivas. Foram 

inúmeras as obras trabalhadas com o grupo de crianças que possibilitavam uma aproximação com a 

cultura africana e afro-brasileira, além da valorização da diversidade racial. 

Sobre esse processo de seleção de livros comprometidos com uma educação para a 

igualdade racial, é importante observar se as pessoas negras ocupam diversas posições sociais e 

profissionais; se as crianças tem posição de destaque; se as pessoas negras são apresentadas de um 

modo positivo e não pejorativamente; e se a população negra assume o protagonismo de fatos 

históricos e não apenas como escrava (SILVA JR, H.; BENTO, M. A. S.; CARVALHO, S. P., 

2012, p.23). 

Dessa forma, a preocupação não era apenas a de promover discussões sobre racismo, mas - e 

principalmente - a de possibilitar o contato com outros referenciais, outros olhares, outras histórias. 

A expressão popular “uma imagem vale mais do que mil palavras” se adequava bem à situação. As 

imagens das belas princesas negras, dos heróis africanos ou, até mesmo, das famílias negras em 

situações corriqueiras convidavam as crianças a romperem com estereótipos e preconceitos, além de 

causar reflexões antes mesmo das professoras tratarem diretamente do tema. As histórias ocupavam 

o imaginário e a memória da turma que passou a associar a pele negra a belos personagens 

poderosos, inteligentes e encantadores. 
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Certa vez, enquanto brincávamos de modelar com argila, as crianças lembraram de Kiriku, 

um herói africano, protagonista de alguns livros e filmes vistos por nós. Em uma de suas aventuras, 

o menino encorajava e ajudava toda a aldeia a produzir cerâmica para vender. “Somos a turma do 

Kiriku!”, disse uma criança. Outro menino, que estava por perto, logo completou: “É, e o Kiriku é 

da minha cor”. 

ARTISTAS NEGROS 

Além dos personagens negros, os autores das obras também ganharam destaque em nossa 

prática. Costumávamos apresentar quem eram os autores e ilustradores de cada obra e falávamos 

um pouco sobre suas histórias pessoais. Também levávamos fotos dos mesmos, o que sempre 

gerava algum comentário por parte das crianças. No início, a maioria das crianças demonstrava 

estranhamento frente à figura. Algumas chegavam a verbalizar comentários negativos. Nesses 

momentos, nossa postura era não apenas a de reprimir a atitude, mas também de contrapô-la com 

falas positivas que expressassem respeito frente ao diferente, valorizando a diversidade étnico-

racial. Aos poucos, esse tipo de comentário por parte das crianças foi se tornando cada vez mais 

pontual, enquanto o número de meninos e meninas que demonstravam interesse, curiosidade e 

admiração pelos artistas crescia. 

Um exemplo desse movimento, ocorreu a partir do livro “A vida não me assusta”, com 

poema de Maya Angelou e pinturas de Jean-Michel Basquiat. Na primeira vez que contamos a 

história, mostramos a foto da escritora e do artista plástico ao final do livro. Desde então, sempre 

que contávamos a história - por solicitação de alguma criança -, a turma pedia para ver a página 

final que continha a foto dos artistas. Tamanho foi o interesse demonstrado pelas crianças que a 

história se desdobrou em uma atividade artística. Inspirados nos grafites de Basquiat, a turma 

realizou desenhos em papéis-lixa, simulando as paredes e muros da cidade. Uma das crianças 

batizou sua obra de “Maya e Basquiat”, em homenagem aos artistas negros. 

Ainda na busca de apresentar referências positivas de artistas negros para a turma, uma das 

pibidianas planejou e colocou em prática uma atividade que visava resgatar o orgulho e a identidade 

racial. Separamos fotos da exposição “Pardo é papel”, do artista plástico Maxwell Alexandre, além 

de imagens de seus quadros e do próprio pintor em processo de criação. Com a utilização do 

projetor, reunimos a turma e fizemos a apresentação das imagens, contando sobre a história de vida 

daquele artista e de algumas das figuras que eram representadas por ele em suas obras. 
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Maxwell é morador da Rocinha e pinta, majoritariamente, pessoas negras, sejam elas 

famosas, como Nina Simone e Marielle Franco, ou anônimas. A forma que ele encontrou de se 

posicionar politicamente no meio artístico foi a de representar pessoas negras no papel pardo. 

Ironicamente, no Brasil, “pardo” tem sido um dos termos utilizados para mascarar a população 

negra. Durante a apresentação, as crianças, ao observarem as figuras negras, se remetiam a pessoas 

de seu convívio. Finalizado esse momento, a turma se dirigiu para a área externa da sala e começou 

a pintar em papel pardo, tal como o jovem artista carioca. 

CONCLUSÕES 

Se uma educação inclusiva é aquela que contempla os anseios dos diversos grupos sociais 

que compõe a sociedade brasileira, quando a escola não considera a diversidade étnico-racial em 

suas práticas, ela se torna um espaço excludente. Por isso, a prática docente deve estar 

comprometida com a pluralidade étnica, racial e cultural que nos compõe. É papel dos docentes 

pensar, planejar e pesquisar formas de contribuir de maneira positiva para a ampliação do olhar das 

crianças, convidando-as a refletirem e atuarem na construção de uma sociedade mais igualitária. 

Durante o período que durou a bolsa do PIBID, as estudantes em formação experimentaram 

um exercício contínuo de escuta. Escuta essa que não só ouve as palavras que saem da boca das 

crianças, mas que é capaz de perceber a intenção, um pedido de ajuda, de atenção ou reconhecer 

discursos assimilados na escola e fora dela. Mesmo com a preocupação das docentes regentes em 

possibilitar um ambiente livre de estereótipos e organizado para potencializar uma educação 

antirracista, as crianças convivem com outros discursos e ações que nem sempre refletem esse 

mesmo cuidado. 

Ao reconhecermos o racismo estrutural como um grande obstáculo para a construção de uma 

sociedade igualitária, é de suma importância que a escola apresente referências positivas negras 

para as crianças desde bem pequenas. É preciso que a escola esteja disposta a garantir práticas 

pedagógicas que potencializem as identidades negras, enfrentando o racismo estrutural. Nenhuma 

criança deve crescer sem sentir orgulho de sua imagem e de sua história. 
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Resumo 

O respectivo trabalho tem como finalidade compartilhar práticas e relatar experiências vividas por três 
estudantes de licenciatura em Pedagogia e uma professora de Educação Infantil no contexto do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Durante o período de um ano, 
acompanhamos um grupo de crianças de 4 a 5 anos de idade e fomos atravessadas por demandas 
cotidianas que geraram reflexões acerca da temática étnico-racial. Assim, partindo de algumas 
indagações e afetadas pela necessidade de potencializar uma imagem positiva dos corpos negros para as 
crianças com quem trabalhávamos, começamos a refletir sobre nossas práticas pedagógicas e 
desenvolver atividades que buscassem promover a igualdade racial no contexto escolar. Diante disso, o 
trabalho em questão tem como foco relatar e refletir sobre as práticas pedagógicas antirracistas 
ocorridas em uma turma de crianças no segmento da Educação Infantil. Além das nossas observações, 
foram apresentadas discussões de pesquisadores do campo da infância e das questões étnico-raciais a 
fim de enriquecer as reflexões acerca da temática. Documentos oficiais também foram incluídos como 
forma de apoiar legalmente o debate. Por fim, a escolha, organização e uso de brinquedos, livros e 
materiais que pudessem promover o fortalecimento e reconhecimento da identidade negra se 
mostraram essenciais no nosso compromisso em descontinuar qualquer relação de dominação étnico 
racial. O contato com artistas negros e suas obras também foi fundamental para estimular a valorização 
da herança africana e o reconhecimento da cultura afro-brasileira. Por fim, a escuta sensível e o diálogo 
foram nossos principais companheiros nesse caminho rumo à uma educação antirracista. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Questões étnico-raciais; Educação antirracista; PIBID. 
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Resumo 

O painel é composto por três trabalhos resultantes de pesquisas sobre sujeitos diversos na 
interseccionalidade de gênero, classe, raça, etnia e geração, com ênfase nas mulheres negras. O primeiro 
trata de uma discussão sobre mulheres e igualdade de gênero, a partir do olhar das jovens mulheres 
inseridas na educação de jovens e adultos (EJA), no Alto Sertão baiano. O segundo se debruça sobre o 
ser mulher procurando compreender mudanças e permanências nos dispositivos de gênero, em relação 
às agências das mulheres quilombolas de Barrinha, Bom Jesus da Lapa - Bahia, na perspectiva da 
interseccionalidade. O terceiro direciona suas reflexões à categoria professoras negras de Contagem - 
MG, visando compreender a forma como a corporeidade afro-brasileira e negra, constitui o Ser 
insurgente no contexto escolar e se apresenta por performances negras, via relações de interação e de 
convivência. Do ponto de vista metodológico, esses estudos, de natureza qualitativa, constroem suas 
análises via discursos dos próprios sujeitos, obtidas pelos grupos de discussão, no caso do primeiro 
trabalho; entrevista semiestruturada e observação participante, no segundo artigo e; narrativas temáticas 
e episódicas, coletas e produções de dados acerca da corporeidade afro-brasileira negra de professoras 
negras, no que se refere ao último artigo. Os resultados dessas pesquisas se complementam e revelam o 
que é ser mulher para os sujeitos, atrelado aos marcadores de opressão. Apontam que algumas 
mulheres constroem uma imagem de si a partir do significado que atribuem às experiências partilhadas 
nos seus grupos. E por fim, evidenciam que as mulheres negras apresentam corpos marcados por 
vivências e desigualdades socioculturais, identificados com os grupos negros que reivindicam reparação 
histórica por ações educativas de combate ao racismo e de formação de relações produtoras de pessoas 
antirracistas. 

Palavras-chave: Mulheres Negras; Interseccionalidade; Raça e Gênero. 

SER MULHER SEGUNDO AS JOVENS MULHERES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

Maria de Fátima Pereira Carvalho – UNEB 

Carmem Lúcia Eiterer – UFMG 

PRIMEIRAS PALAVRAS 

Este texto apresenta um recorte da pesquisa de doutorado “Jovens mulheres na educação de 

jovens e adultos e a constituição de seus projetos de vida” desenvolvida na Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG), com jovens mulheres inseridas na EJA no 

Alto Sertão da Bahia. O recorte que ora apresentamos situa-se no entrelaçamento das discussões 

acerca das questões de gênero, principalmente, sobre mulheres e igualdade de gênero a partir do 

olhar das participantes da pesquisa. 

Considerando que importantes princípios no campo da educação de jovens e adultos têm 

avançado nas últimas décadas, principalmente nos aspectos teóricos e legais; a Constituição Federal 

Brasileira (CF, 1988) vigente expressa, claramente, que é dado a todas as pessoas o direito à 

educação, à igualdade de condições para acesso e permanência na escola e à igualdade entre os 

sexos. No entanto, observa-se que isso não tem sido efetivado, garantindo aos sujeitos a inserção e a 
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permanência nos espaços escolares. Daí a relevância de pesquisas que investiguem e analisem 

questões presentes no contexto da educação de jovens e adultos, atentando para a diversidade dos/as 

inseridos/as e/ou migrados/as para essa modalidade de ensino. 

No tocante às mulheres jovens e adultas presentes nesse campo, Rosemberg (2001) destaca a 

importância da utilização da categoria gênero para a compreensão da configuração do sistema 

educacional brasileiro e, ao mesmo tempo, constata a carência de estudos sobre o tema. Na mesma 

direção, Carvalho (2017) aponta a necessidade de se realizar estudos sobre as políticas educacionais 

voltadas para o público jovem e adulto, numa perspectiva de gênero. 

Tais considerações conduzem a pensar, portanto, o que foi de interesse desta pesquisa: o que 

é ser mulher, segundo as jovens mulheres da EJA. 

Ao analisar o cenário apresentado, é possível assegurar que as jovens mulheres da EJA não 

são quaisquer mulheres, são jovens, mulheres, pobres, em sua maioria negras, nordestinas, que 

fazem muitos enfrentamentos para viverem e persistirem no processo de escolarização e, por 

contam disto, naturalizam a cultura do sofrimento. Dada a situação experienciada por elas, 

recomenda a criação de políticas públicas que contemplem as especificidades das jovens mulheres 

sertanejas além de, também, propor a inclusão interseccionalizada da categoria gênero na educação 

de jovens e adultos. 

PERCURSOS METODOLÓGICOS 

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa devido às 

características das questões e objetivos que norteiam o processo de investigação. De acordo com 

Goldenberg (1999), a pesquisa qualitativa reconhece a necessidade de compreender os valores, 

crenças, motivações e sentimentos humanos na perspectiva de um contexto social historicamente 

datado e construído. Mas, só é possível compreender a ação se ela ocorrer dentro de um contexto de 

significado. Na investigação realizada, o contexto social foram as escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Guanambi-BA, que atendem a educação de jovens e adultos. 

Para o tratamento dos dados foram utilizados cinco grupos de discussão – GD (um em cada 

escola), envolvendo a participação de cinco a doze jovens mulheres da EJA, concluintes da 2a etapa 

da educação básica, na rede pública de ensino de Guanambi em cada GD, no período de 2017 a 

2019. As idades das jovens variam entre 15 a 22 anos. Para a escrita deste texto foram selecionados 

aqueles depoimentos cujas discussões e reflexões se aproximam dos objetivos desta pesquisa. 
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MULHERES E A IGUALDADE DE GÊNERO: A SOCIEDADE AINDA NÃO PERMITE QUE A 

MULHER TENHA EVOLUÍDO E ESTEJA NUM PATAMAR IGUAL AO DO HOMEM 

De acordo com Almeida (2011), gênero não significa o mesmo que sexo, ou seja, o sexo 

refere-se à identidade biológica de uma pessoa e o gênero diz respeito à sua construção como 

sujeito feminino ou masculino. Para este autor, enquanto as diferenças sexuais biológicas são 

naturais e constantes, o gênero é constituído por ajustes sociais, variando conforme as épocas e os 

seus padrões culturais e também, pode ser modificado. “As relações de poder entre homens e 

mulheres, assim como classes sociais, etnias e opções sexuais estão presentes em todas as 

construções sociais configurando-se numa rede complexa” (ALMEIDA, 2011, p. 169). 

No grupo de discussão - GD 1, ao se tratar da desigualdade de gênero, as jovens mulheres 

em seus depoimentos apontam questões como a desvalorização da mulher na sociedade, a falta de 

oportunidade no mundo do trabalho para todos os jovens, especialmente para as jovens mulheres. 

Para elas, isso é mais cruel porque muitas ainda jovens “já têm filhos e não têm formação escolar 

para ter acesso às melhores condições de trabalho com melhores salários” (GD 1, abr./2019). 

Na visão das jovens mulheres pesquisadas, “é preciso ter mais respeito, igualdade e 

oportunidade para as mulheres” (GD 1, abr./2019). Para provocar a mudança de igualdade de 

gênero, segundo elas, se faz isso: 

Correndo atrás dos nossos direitos e persistindo nos nossos sonhos, precisamos lutar 

por aquilo que queremos, mesmo enfrentando as dificuldades que a vida e a 

sociedade nos colocam. Infelizmente, vivemos numa sociedade onde o homem ainda 

é quem toma a decisão final, na casa onde tem pai, mãe e filho...o pai determina o que 

deve ser feito ou não (GD 1, abr./2019, destaque nosso). 

Ainda assim, existe muitas situações em que a mulher continua submissa ao homem. Tanto 

o homem quanto a mulher são levados a acreditar que as suas escolhas são determinadas pelo sexo. 

Só que isso tem consequências sérias para as mulheres, principalmente, porque se tornam vítimas 

da desigualdade. 

Para essas jovens, muitas mulheres vivem a condição de submissão por conta processo de 

criação delas. Elas são educadas para obedecer e o homem para mandar. Nos parece que, ainda que 

incipientemente, elas procuram resistir ao discurso que normatiza as práticas machistas, que 

reforçam as assimetrias que lhes foram atribuídas e que hierarquizam as relações de gênero. “Mas 

isso já está mudando, muitas mulheres enfrentam a família e a sociedade para superar essa 
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condição e por conta disto, sofrem preconceitos, a sociedade ainda não permite que a mulher tenha 

evoluído, esteja num patamar igual ao homem” (GD 1, abr./2019). 

Elas ainda relacionam que o processo de criação das meninas e dos meninos influencia 

demais para o fortalecimento ou desmoronamento do machismo implantado em nossa sociedade “é 

comum ouvir das pessoas daqui que menino deve usar azul e menina rosa. Isso fortalece a ideia de 

que a mulher é um sexo mais frágil e o homem, mais forte. Não concordamos com isso” (GD 1, 

abr./2019). 

Assim como, para as jovens do GD 1, as participantes do GD 2 também apontam que a 

desigualdade de gênero é construída a partir das ações das pessoas já no processo inicial de 

educação dos filhos, ao determinar, por exemplo, “a cor que a menina deve vestir e a cor para o 

menino (rosa, azul). A gente não concorda com isso. Nós podemos muito bem jogar, bola, brincar 

de carrinho, nós já fizemos isso e somos mulheres, mas as pessoas à nossa volta nos proibiam e 

continuam proibindo as crianças e jovens de hoje” (GD 2, maio/ 2019, destaque nosso). 

E, quando as jovens relatam que “a nossa sociedade define o que as meninas devem fazer e, 

o que os meninos podem fazer”, elas contrapõem essas práticas generificadas que são reproduzidas, 

reforçando assimetrias e demarcando espaços e posições socialmente definidas como “naturais”, 

fabricando, assim, sujeitos em relações desiguais. Desse modo, percebe-se que no campo social se 

constroem e se reproduzem as relações desiguais entre os sujeitos, as práticas e espaços sociais são 

generificados, produzindo ou engendrando-se a partir das relações de gênero. Essas práticas e 

instituições fabricam os sujeitos (LOURO, 2014). No trecho abaixo, notamos como as práticas 

sociais produzem atribuição de posições sociais de gênero feminino e masculino, embora as jovens 

não concordassem com esse posicionamento da sociedade. 

Não concordamos que o homem mande e que a mulher deva obedecer, mas existem 

muitos homens machistas em nossa sociedade ainda. Eu tenho um avô que não aceita 

que em sua família tenha um gay, uma lésbica, ele é muito machista. Agora eu 

entendo ele, pois ele foi criado assim... o homem trabalharia e a mulher cuidaria dos 

filhos, cuidaria da casa. Hoje em dia não, já mudou muita coisa, a mulher trabalha 

fora, o homem também ajuda em casa (alguns). Eu mudaria tudo isso, acho que 

mulher e homem podem vestir a cor ou brincar com o que gostar e quiser. Somos 

todos seres humanos (GD 2, maio/ 2019, destaque nosso). 

Segundo Jesus e Barbosa (2016), as trajetórias femininas, ao longo da história, foram 

marcadas pela intensa desigualdade entre os sexos. De maneira que “a diferença sexual serviu como 
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justificativa para conferir a soberania masculina, constituindo uma relação assimétrica de poder 

fortalecida na construção social do homem e da mulher” (JESUS; BARBOSA, 2016 p. 131). 

Ainda para os autores, as discussões sobre gênero contrariam valores sociais impostos pelo 

modelo de família, “nomeado patriarcalismo, que, por sua vez, determinaram durante muito tempo 

a posição social e áreas de atuação do sexo masculino e do sexo feminino. As diferenças físicas 

definiram quem iria dominar (os homens) e quem seria dominada (as mulheres)” (JESUS; 

BARBOSA, 2016 p. 139). 

Contudo, para as jovens mulheres, estudantes da EJA, a busca pela igualdade social deve ser 

de todos e todas, “se observarmos o negro e a mulher branca e rica, o homem enfrenta mais 

desafios, sofre mais discriminação no meio social do que a mulher branca, por exemplo” (GD 2, 

maio/ 2019). Precisamos do tratamento igual entre as pessoas independente de que seja homem ou 

mulher. As jovens mulheres expõem que “o homem e a mulher devem ser tratados com os mesmos 

direitos, direitos iguais para todos e todas” (GD 3, maio/ 2019). 

O desejo pela independência e pelo empoderamento aparece como anseios das jovens 

mulheres, estudantes da EJA, ao conceberem mulher como, “ser independente e empoderada, pois 

a mulher sempre ficou dentro de casa e o homem que era independente. Hoje em dia a gente quer 

conquistar o nosso lugar também e, não depender de homem para nada” (GD1, mar. /2019). 

Na visão dessas jovens, “o lugar dela não é só em casa... ela pode trabalhar também fora de 

casa, fazendo o que ela bem quiser” (GD 5, mar. /2019). 

Ao mesmo tempo em que, as jovens mulheres, participantes da pesquisa, por meio do grupo 

de discussão, indicam o desejo pela independência e empoderamento das mulheres; elas apresentam 

falas moralizantes que procuram delimitar um modo que seria o mais adequado a ela. 

Ser mulher, é ser uma mulher esforçada, trabalhadeira, uma mulher exemplar...uma 

mulher dedicada, respeitosa, saber onde é o seu lugar. O lugar da mulher deve ser 

onde ela queira está, qualquer lugar, independente do lugar ela não ser julgada. 

Mas, às vezes, têm mulheres que se comportam mal, perderam os seus valores (GD 

3, mar. /2019, destaque nosso). 

Nesse contexto, elas apontam o controle social como assimetricamente apresentado a seguir: 

Se nós, jovens mulheres frequentarmos certos lugares, a depender do lugar, mesmo 

achando que podemos está naquele lugar, as pessoas ficam nos julgando. Que estamos 

atrás de homens, namorados, envolvendo com drogas, etc. Se os nossos irmãos estão 

nesses mesmos lugares, as pessoas não falam tanto, se somos nós, todo mundo fica 
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envolvendo com a nossa vida. Pensam que a mulher deve ficar só dentro de casa e o 

homem pode sair para a rua. Isso não está certo (GD 3, mar. /2019, destaque nosso). 

Todavia, as jovens deste grupo parecem contradizer essas situações, quando no final dizem 

que “isso não está certo”. Elas, ainda que de maneira silenciosa, afrontam o discurso que 

enclausura a mulher e a submete às tarefas domésticas, reforçando assim as assimetrias que lhes 

foram impostas e que hierarquizam os gêneros. 

Assim como nos demais grupos e mais especificamente, no GD 2, as jovens do GD 1 

também apresentam os desafios que a mulher enfrenta no cotidiano da vida, fazendo comparações 

das tarefas assumidas por elas em relação aquelas destinadas aos homens. Está evidenciado em suas 

falas a presença da divisão na relação de gênero “elas ajudam...” 

Ser mulher é mais difícil do que ser homem, a mulher traz mais preocupação na 

cabeça, enquanto os homens só se preocupam com o trabalho, enquanto as mulheres, 

além do trabalho que também ajudam os maridos nas despesas da casa, são 

responsáveis pelos filhos, pela casa...por tudo. Tem algumas ocasiões na vida que a 

gente preferiria ser homem, porque na nossa opinião parece que as coisas seriam bem 

mais fáceis, parece que eles têm menos responsabilidade do que a gente. Parece que 

tudo é mais fácil para eles. O papel deles é só colocar as coisas dentro de casa, já a 

mulher tem que lavar roupa, passar, cuidar de filho, arrumar casa, fazer comida e 

ainda estudar. Embora nem todo homem é igual. Tem homem que não ajuda a 

mulher em nada em casa e nem coloca nada em casa, já tem outros que ajudam. 

Mas, mesmo assim, a vida deles é muito mais fácil que as nossas vidas (GD 2, mar. 

/2019 – destaques nossos). 

Os limites e assimetrias alcançam situações extremas. Nesse sentido, as jovens do GD 3 

acrescentam que “infelizmente o homem ainda tem muito poder sobre a mulher. O homem pode 

sair e chegar a hora que quiser em casa e nada acontece com ele, se a mulher faz isso, ao chegar em 

casa o marido bate nela. No caso do homem, ele pode fazer o que ele quiser, bater, beber, trair (GD 

3, mar. /2019). 

Contradizem-se, pois, ao mesmo tempo que anunciam a liberdade e a igualdade como 

direitos: 

Já conquistamos muitas coisas, mas muita coisa é preciso ainda conquistar. Ser mulher 

hoje é você poder está em qualquer lugar, é você ter a liberdade de fazer o que 

você concorda e acha que você deve fazer. Ser mulher hoje não deveria ter o lugar 

da mulher aqui e os lugares dos homens ali e/ou acolá. O lugar da mulher é em 
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qualquer lugar. Não é fácil ser mulher hoje porque a mulher tem que ser tantas 

coisas ao mesmo tempo (GD 2, mar. /2019, destaques nossos). 

Aparece nos discursos delas, a fala de que a mulher deve poder fazer o que ela quiser; que 

ela deve mandar na própria vida; que o lugar da mulher é em qualquer lugar. Mas a realidade não é 

isso que elas vivenciam. Há uma contradição entre o ideal e o real que elas defendem no plano das 

ideias e o que elas relatam da vida delas. 

Embora, as jovens mulheres da EJA asseverem que a “mulher hoje em dia pode ser o que 

quiser e, que antigamente tinha aquela burocracia que mulher não podia fazer isso, ou aquilo. A 

vida da mulher teria que ser esquentando a barriga no fogão e marido metendo chifre nela. Hoje 

em dia não, hoje em dia a mulher pode fazer o que ela bem quiser” (GD 3, mar. /2019). Elas 

também apontam que há diferenças nas dificuldades enfrentadas pelas mulheres a depender da 

etnia, da classe, da raça, da faixa etária e da cor a qual pertence. 

A contradição está presente no discurso quando indica a trama intrincada no cotidiano: 

É importante ressaltar que mesmo que as mulheres já conquistaram muitos direitos, há 

diferenças no cumprimento desses direitos para todas as mulheres. Hoje em dia, a 

mulher idosa, a mulher negra e a mulher pobre não usufruem dos mesmos 

direitos das outras mulheres. Mesmo que a gente tenha os mesmos direitos, mas não 

são exercidos da mesma forma para todas as mulheres. Na verdade, a gente tem esses 

direitos, mas a gente não recebe nada disso (GD 3, mar. /2019, destaque nosso). 

Na visão das jovens mulheres da EJA, participantes do grupo de discussão, há 

distanciamentos nas formas de tratamento das pessoas, principalmente, quando se refere à 

intersecção entre raça, classe, gênero e faixa etária: “a gente observa que na nossa sociedade há 

desigualdades, mesmo por ser mulher, ela não é tratada da mesma forma. A mulher negra e pobre 

não é tratada da mesma maneira que a mulher branca e rica” (GD 3, mar. /2019, destaque 

nosso). 

Mais adiante, nesse mesmo grupo de discussão, uma participante descreve o porquê do 

tratamento desigual para com as pessoas pertencentes a diferentes classes sociais: “A nossa 

sociedade foi construída diferenciando onde deve ser o lugar do pobre e onde deve ser o lugar do 

rico. Eles determinam onde deve ser o nosso lugar, sem saber eles que vivem por causa dos pobres. 

Eles dependem da nossa mão de obra” (GD 3, mar. /2019, destaque nosso). 

Frente à necessidade de assumir responsabilidades, sejam elas advindas do casamento, da 

maternidade, do trabalho, dentre outras, as mulheres são submetidas a condições desiguais. Para 
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Barbosa (2013, p.113), “essas mulheres, ao naturalizar tais desafios sob suas perspectivas pessoais, 

não percebem que são desafios comuns postos a elas enquanto mulheres, em alguns casos, pobres, 

negras ou pardas”. 

A tripla jornada é evidenciada nas falas das jovens mulheres durante os diálogos nos Grupos 

de Discussão da pesquisa em pauta. 

Ser jovem mulher e ao mesmo tempo aluna da EJA, é ser estudante e trabalhadora, 

trabalhar em casa e fora dela. O pior de tudo é quando o marido é fresco com a 

comida...não gosta de comida requentada. Temos que trabalhar fora e ao chegar em 

casa, lavar prato, cozinhar, arrumar a casa e ainda cuidar de filho e de marido, 

não é nada fácil para nós....  Quando retornamos da escola, ainda é preciso fazer a 

janta já que o marido não come comida requentada, e eles ainda acham que o que 

fazemos em casa não conta como trabalho (GD 1, mar. /2019, destaques nossos). 

De acordo com Jesus e Barbosa (2016, p 134), “a desvalorização do trabalho doméstico 

realizado pelas mulheres atua no sentido de escamotear a importância delas na sociedade”. Para 

esses autores, no sistema patriarcal, elas deveriam ficar à sombra dos homens e, quando fosse 

preciso, seriam recrutadas para o trabalho fora do lar, como ocorreu durante as guerras e no 

processo de industrialização. Observa-se, que nos dias atuais muitas mulheres, como é o caso das 

jovens estudantes da EJA, ainda vivem situações de desigualdades baseadas em valores típicos do 

sistema patriarcal: 

Para ser mulher é preciso enfrentar muitas coisas. Em casa, tudo é a mulher. Lá em 

casa mesmo, eu tenho um irmão que fica o dia inteiro no computador, e eu que tenho 

que fazer tudo. Na idade do meu irmão, eu era quem fazia tudo também.  A 

mulher tem de fazer tudo e ainda cuidar do marido. Ela faz de tudo dentro de casa, 

o homem não precisa fazer nada disso, a mulher é obrigada a fazer. Isso pode ser 

culpa das nossas mães, elas colocam só nós para cuidar dos afazeres de casa, não 

atribuem tarefas aos nossos irmãos. E ainda dizem: “Isso é função de mulher” (GD 5, 

mar. /2019, destaques nossos). 

Ao passo que as jovens mulheres denunciam a condição da submissão, elas também 

sinalizam a existência de experiências em que os afazeres domésticos são razão de auxílio do 

homem à mulher, “não podemos falar de todos os homens, têm homens que ajudam em casa” (GD 

5, mar. /2019, grifo nosso). Elas ainda veem isso como ajuda e não obrigação também do homem. 

Isso evidencia o que Almeida (2011) pontua ao considerar que a educação feminina, durante longo 

tempo, tanto na escola como na família, foi normatizada e controlada pelos homens, de maneira que 
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elas fossem responsáveis pelo cuidado com a casa e os filhos, bem como a economia doméstica. 

“Historicamente, isso trouxe impactos nas relações entre os sexos, que se traduzem pela 

subordinação feminina ainda nos tempos que correm e possivelmente, embora com menor impacto, 

ainda nos tempos em devir” (ALMEIDA, 2011, p.173). 

Em contrapartida, estudos como o de Reages e Alexandre (2011), apontam que as mulheres 

com a ajuda da educação escolar estão deixando seu papel de indivíduo submisso e procurando 

ampliar seu lugar na sociedade, além de lutar para realizar as próprias vontades e pela igualdade de 

gênero tanto nas escolas, quanto nos trabalhos. 

Endossando essa ideia, Fernandes (2016) assinala que a educação é provedora de mudanças 

e responsável pela emancipação do gênero feminino da sociedade atual. Para essas autoras, o 

retorno à escola é um dos grandes responsáveis pelo empoderamento das mulheres e a construção 

do pensamento crítico das mesmas. “Depois que essas passam a conhecer os poderes das palavras e 

aprendem que são iguais aos homens perante a lei, passam a ter mais coragem, a interagir com a 

sociedade de forma independente e descontrói a ideia de que as mulheres deveriam apenas cuidar da 

casa” (FERNANDES, et al, 2016, p 3). 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Os resultados encontrados até então neste estudo, mostram a presença maior de homens em 

detrimento ao índice de mulheres nas classes da EJA, o que difere das outras etapas da educação, 

nas quais, a partir do ensino médio, as mulheres são as que mais permanecem nos estudos. Está 

comprovado também, que o índice de mulheres negras na referida modalidade de ensino sobrepõe 

ao número de mulheres brancas e/ou amarelas. Então, não são quaisquer jovens mulheres que estão 

inseridas no campo da EJA, são jovens, mulheres, negras, sertanejas, mães ou não, pobres, etc. 

A condição de submissão se faz presente nos discursos apresentados pelas jovens mulheres 

da EJA como algo que perpassa os seus contextos e experiências cotidianas. Os discursos revelam 

limites e tensões que atravessam os cotidianos de jovens cerceadas por namorados, mães e/ou 

maridos. Para essas jovens, a luta pela igualdade de gênero é necessária, entretanto, não observamos 

o envolvimento delas nesse processo. 

Fica evidente também que os desafios nas relações de gênero e no mundo do trabalho fazem 

parte do cotidiano das jovens. As tarefas domésticas tornam-se um marcador que atua nas 
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diferenças e nas desigualdades para elas. Além disso, elas apontam que o fato de ser negra 

influencia e, muito no processo de discriminação e preconceito contra a mulher. 

Finalmente, vale a recomendação de criação de políticas públicas que contemplem as 

especificidades das jovens mulheres sertanejas, além de propor a inclusão interseccionalizada da 

categoria gênero na educação de jovens e adultos, no Alto Sertão da Bahia. 
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Resumo 

Busca-se discutir no texto as questões de gênero a partir do olhar das jovens mulheres inseridas na 
educação de jovens e adultos no Alto Sertão da Bahia. O trabalho se fundamenta nas discussões de 
Almeida (2011); Louro (2014); Jesus e Barbosa (2016), dentre outros/as autores/as. As reflexões 
apresentadas, neste texto, resultam de um recorte da pesquisa de doutorado (em processo de 
conclusão) realizada sobre projetos de vida de jovens mulheres da EJA, ao longo dos anos de 2017 a 
2019. A compreensão dos dados está fundamentada nos pressupostos da abordagem qualitativa. Do 
ponto de vista técnico-metodológico, foram utilizados cinco grupos de discussão com jovens mulheres 
da EJA concluintes da 2a etapa da educação básica, na rede pública de ensino de Guanambi. A análise 
dos dados demonstra que, ao compartilharem parte de suas trajetórias e projetos de vida, a 
compreensão do que é ser uma mulher em nossa sociedade está atrelada à intersecção entre classe, 
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raça/etnia, gênero e geração. Os resultados da pesquisa apontam também que as jovens mulheres da 
EJA não são quaisquer mulheres; são jovens, mulheres, pobres, em sua maioria negras, nordestinas que 
perpassam por enfrentamentos para permanecerem no processo de escolarização e naturalizam a 
cultura do sofrimento. As participantes da pesquisa manifestam que os desafios nas relações de gênero 
e no mundo do trabalho fazem parte dos seus cotidianos e as tarefas domésticas tornam-se um 
marcador que atua nas diferenças e nas desigualdades vivenciadas por elas. Além disso, elas apontam 
que o fato de ser negra influencia e muito no processo de discriminação e preconceito contra a mulher. 
Questões referentes ao preconceito, à discriminação contra a mulher e a maternidade na adolescência 
têm afetado diretamente as jovens mulheres, estudantes da EJA no município de Guanambi-BA. 

Palavras-chave: Jovens mulheres; Gênero; Educação de Jovens e Adultos. 

GÊNERO E RAÇA NA PERCEPÇÃO DE MULHERES NEGRAS QUILOMBOLAS DE 

BARRINHA, BOM JESUS DA LAPA – BAHIA 

Kleide Iraci Marques Silva – CEMTV 

INTRODUÇÃO 

O presente texto traz para este painel a discussão sobre a percepção que mulheres negras 

quilombolas constroem sobre si. O trabalho é uma apresentação parcial da pesquisa de doutorado a 

que este texto se vincula, cujo objetivo maior do estudo é compreender mudanças e permanências 

nos dispositivos de gênero em relação às agências das mulheres negras quilombolas de Barrinha, 

Bom Jesus da Lapa, Bahia, ao longo de duas ou até três gerações. Barrinha é uma Comunidade 

Quilombola certificada pela Fundação Cultural Palmares em 2010, situada em Bom Jesus da lapa, 

cidade do oeste Baiano, conhecida mais pelo turismo religioso. 

Algumas questões mobilizam nossa discussão, quais sejam: o que é ser mulher negra 

quilombola nos dias atuais? Que visão o outro apresenta sob o olhar da mulher negra quilombola? 

Ao buscar apreender a compreensão que consolida a percepção que mulheres negras 

quilombolas têm sobre a imagem que fazem de si na dinâmica das relações sociais, identificamos 

como gênero e raça são operadores constitutivos dessa imagem, os quais discutiremos neste texto, 

tendo como base a perspectiva da interseccionalidade. 

A interseccionalidade diz respeito aos marcadores de opressão, não admitindo nessa relação, 

hierarquização de raça, gênero e geração nas análises da vida dos sujeitos. 

Os procedimentos metodológicos são inerentes à pesquisa qualitativa, tendo em vista a 

natureza do objeto de estudo e estão pautados no campo teórico-metodológico da pesquisa 

participante. 
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Os sujeitos da pesquisa são mulheres negras quilombolas de idade que varia de 26 a 68 anos, 

concebidas aqui por nomes fictícios para preservar a identidades das mesmas e são chamadas de 

agentes. A noção de agencia diz respeito à agencia social dos sujeitos que têm em Giddens (2003) 

sua sustentação. Agência para este autor é a capacidade transformadora do agente. Agência é, pois, 

a sua potência enquanto capacidade de transformar e não ao ato de transformar, de fato. 

O estudo sinaliza que as mulheres quilombolas têm uma imagem de si a um tempo positiva e 

negativa. O aspecto positivo diz respeito à afirmação étnica que constroem a partir do significado 

que atribuem às experiências partilhadas no grupo. O aspecto negativo advém da visão do outro 

sobre elas. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As análises teóricas do feminismo clássico não conseguiam enxergar as relações de poder 

que cruzavam as diferenças identitárias para além do gênero. 

Para Sueli Carneiro (2003, p. 118), 

[...] em conformidade com outros movimentos sociais progressistas da sociedade 

brasileira, o feminismo esteve, também, por longo tempo, prisioneiro da visão 

eurocêntrica e universalizante das mulheres. A consequência disso foi a incapacidade 

de reconhecer as diferenças e desigualdades presentes no universo feminino, a 

despeito da identidade biológica. Dessa forma, as vozes silenciadas e os corpos 

estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de opressão, além do sexismo, 

continuaram no silêncio e na invisibilidade. 

Para esta autora, a ruptura com o silêncio a respeito das outras formas de opressão que 

produzem vulnerabilidades das mulheres promoveu, no interior dos feminismos, uma diversificação 

de concepções, de práticas e de reivindicações. 

O feminismo negro, que está na realidade histórica das mulheres afro-americanas nos 

Estados Unidos desde a chamada segunda onda do feminismo (PISCITELLI, 2002), se contrapôs ao 

pensamento corrente da época por considerar a intersecção de raça, gênero, classe e de sexo como 

marcadores importantes na vida das mulheres. Essa vertente entendia que a opressão acontecia de 

forma diferente em razão desses fatores como raça e classe social. 

Davis (2016) aponta o imbricamento desses operadores que possuem relações mútuas e 

cruzadas de forma que não se pode assumir a supremacia de uma categoria sobre a outra. Para ela, 

gênero informa classe e classe informa gênero. Classe informa a raça e vice-versa. A autora explica 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 890 

que raça é a maneira como a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira como a 

classe é vivida. 

O desafio que está posto ao movimento feminista é assumir uma postura crítica e lutar pelas 

mulheres, especialmente, pelas mulheres negras e trabalhadoras, pois elas são as principais vítimas 

das violências de um patriarcado-racista, cuja opressão também sustenta a manutenção do sistema 

capitalista. 

A Declaração Negra Feminista estadunidense, da Coletiva do Rio Combahee (Documento 

geral e elementar de política feminista de mulheres negras), ocorrida em abril de 1977, se 

comprometeu a lutar contra uma prática integrada traduzida na opressão racial, sexual, 

heterossexual e classista. Para o movimento, a síntese dessas opressões cria as condições de vida 

das mulheres negras. 

Kimberlé Crenshaw (2002, p. 177), concebe a interseccionalidade como um conceito que 

busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

subordinação. Trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de 

classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições 

relativas a mulheres como, raça, etnia, classe, entre outras. 

As suas análises apontaram que a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas 

específicas geram opressões de raça, gênero e classe social, por exemplo, constituindo aspectos 

dinâmicos ou ativos do desempoderamento. 

As análises sobre raça e gênero no Brasil, como afirma Corrêa (2000) datam da própria 

constituição da antropologia no Brasil como campo disciplinar. Porém, a centralidade nos discursos 

não incidiu sobre a mulher negra tal como ocorreu nos Estados Unidos. No contexto nacional o que 

se destacou foi a figura da mulata - uma variante de mulher negra que na literatura ganha outros 

contornos - e o enfoque sobre a mestiçagem na produção antropológica (CORRÊA, 2000, grifos 

nossos). 

Considerando as diferenças de tempo e de espaço em relação a esta pesquisa, nos anos 1960, 

Saffioti (2016) trouxe à baila o viés interseccional dentro de uma abordagem classista-marxista, 

combinando patriarcado e classes sociais. Esta autora busca localizar o patriarcalismo em um 

regime de domínio capitalista em que não se pode conceber machismo e capitalismo em separado. 

Afirma ainda que o patriarcado antecede o capitalismo evitando assim, dualismo. 
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A análise da autora aponta que sexismo, capitalismo e racismo estão intrinsecamente 

ligados, formando a base da escravidão e, quando havia preservação da mulher negra, segundo a 

autora, era para a reprodução da força de trabalho e para os abusos sexuais dos senhores dessas 

mulheres escravizadas. 

A partir do exposto, advogamos que não se pode ignorar que as demandas das mulheres 

negras são específicas e romper com o silêncio a respeito dos operadores de opressão, gênero e 

raça, que as tornam mais vulneráveis, socialmente, tem sido uma luta constante. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Considerando a natureza do objeto, optamos pela abordagem qualitativa. Denzim e Lincoln 

(2006), apontam para uma pluralidade de tendência que se recolhem sob a denominação de 

qualitativo. Diferentes tipos de orientações filosóficas e tendências epistemológicas inscrevem-se 

como norteadas pela pesquisa qualitativa. 

Para os autores supracitados, esta abordagem leva em conta uma diversidade de métodos, 

fazendo uso de materiais empíricos que apresentam sentidos e situações da vida diária dos sujeitos. 

Tal diversidade objetiva compreender melhor o tema em estudo. 

Dentro desse leque de pesquisa qualitativa, optamos por realizar uma pesquisa participante 

que, para Demo (2000, p.21) “é ligada à práxis, ou seja, à prática histórica no sentido de usar 

conhecimento científico para fins explícitos de intervenção. Nesse sentido, não esconde sua 

ideologia, sem com isso, necessariamente, perder de vista o rigor metodológico”. 

As técnicas de investigação que foram utilizadas são as que têm relação com a 

especificidade da pesquisa, como: observação participante, entrevistas semiestruturadas e visitas às 

agentes da pesquisa, reunindo assim um corpus de informação para ser analisado por meio do 

conteúdo temático. A análise de conteúdo temático se dá conforme orientação de Mynaio (1994), 

que consiste em separar os temas, buscando os núcleos de sentido à medida que são articulados aos 

objetivos do estudo e abrange a pré-análise e definição das categorias e subcategorias. Depois desse 

procedimento realizamos o tratamento dos resultados por meio do conteúdo manifesto, 

interpretando-o à luz das teorias escolhidas para este fim. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A imagem de si, mobilizada nesta seção, é construída pelo/no discurso de mulheres 

quilombolas ligadas ao ethos. A obra de Ruth Amossy (2008), Imagens de si no discurso: a 

construção do ethos, auxilia-nos a encontrar os contornos dessas imagens, considerando confortos e 

angústias de ser o que é, a partir das narrativas das agentes. 

O ethos é a imagem de si que o orador produz em seu discurso numa perspectiva da 

Retórica. A preocupação está, neste caso, na credibilidade do enunciador. 

Segundo Amossy (2008, p. 21), 

Toda comunicação está fundada em uma confiança mínima entre os protagonistas, e 

cabe a uma retórica narrativa, segundo o outro, determinar como a enunciação 

contribui para criar, no enunciatário, uma relação de confiança fundada na autoridade 

que o enunciador deve se conferir caso deseje convencer. 

A confiança está, pois, atrelada à questão da autoridade do narrador que sustenta e dá 

credibilidade à narrativa. 

Além da confiabilidade do narrador, aqui, outros elementos são considerados importantes na 

narrativa, a saber: os dados situacionais repercutem também no resultado da imagem do locutor no 

quadro particular da narrativa; passagem da interlocução para a interação. 

Em um clima de confiança mútua e interação buscamos, pois, captar os significados de ser 

mulher negra quilombola para os sujeitos nos dias atuais, uma vez que precisávamos conhecê-las, 

segundo seus próprios modos de narrar a si mesmas e isso reverberou também na visão que o outro 

tem sobre elas. A providência primeira em situação de entrevista foi fazer este questionamento no 

ato da apresentação pessoal. 

Patrícia Hill Collins, 2019, na Anped, Niterói, RJ, falou da forma como o outro nos diz 

quem somos. Aqui, porém, o que as agentes atribuem ao ser mulher negra quilombola parte de um 

significado muito particular que têm na voz dessas mulheres a sua tradução. Sendo assim, nas 

respostas apareceram diversos núcleos de sentido, cujos produtos estão atrelados a questões de 

gênero, raça e seus correlatos, dependendo de como cada um desses sujeitos é marcado na sua 

subjetividade por estas questões. 

Veremos algumas narrativas: 
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Conforme Júlia, “antigamente era mais difícil ser mulher. Mulher não podia fazer isso, 

mulher não podia fazer aquilo. Mas agora... meu marido mesmo na lancha sempre leva 

uma das meninas pra ajudar ele”. 

A presença das meninas na lancha indica a inserção no mundo do trabalho masculino, o que 

confere, localmente, uma conquista feminina. Além de trabalhar na lancha da família, uma de suas 

filhas é condutora de lancha no trabalho da SAMU. 

Em relação ao ser quilombola, o que aparece na narrativa desta agente é o aspecto negativo. 

“É difícil porque tem muito preconceito com quilombola (...) S�porque tem uma corzinha fala de 

quilombola”. E segue: “Família branca que mora aqui tem preconceito comigo não (Entr. 

04/04/2019) ”. 

Essa agente tem um casamento inter-racial e diz não perceber nenhum tratamento 

diferenciado, principalmente, em relação à família do marido por ser negra. Porém, no confronto 

com o outro, o diferente, não se pode afirmar a mesma coisa, pois percebe preconceito em razão de 

ser quilombola. 

Para Dandara, “é difícil porque tem hora que o povo é racista com os negros. Acha que o 

branco é melhor que os preto. Eu não sofri racismo. Vejo os outro comentando. A televisão 

mostra”. A negação não significa necessariamente que ela não tenha sofrido racismo. O exercício 

de observação sugeriu que a sua subjetividade foi, de alguma forma, marcada pelo preconceito, pois 

um pesado silêncio seguiu sua fala, o que despertou atenção para o que ficou às margens: o ser 

mulher e o ser quilombola. 

Para Crenshaw (2000), a dificuldade de identificar um problema discrim����io 

interseccional consiste na conjuntura das forças econômicas, culturais e sociais que silenciosamente 

moldam o pano de fundo de outros sistemas de subordinação das mulheres. 

Depois da pausa, a agente falou sobre o trabalho, onde disse que assume as 

responsabilidades domésticas e, quando precisa, tem ajuda de dois filhos que ainda moram com ela 

e às vezes recebe ajuda do marido também, assim como ela o ajuda na construção de barco, 

cortando estopa. 

Para Joice, ser mulher, negra e quilombola é uma resposta difícil. “Vejo muito problema. 

Mas hoje em dia acho que isso vem mudando. Temos mais direito, estamos sendo mais ouvidas. 

Tem mais leis que defende o negro, o quilombola”. Continua: “Antes era muito mais difícil, mas 

ainda tem problema. Muito preconceito não tanto por ser quilombola, mas por ser mulher negra”. 
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A agente revela a seguir sua experiência ao entrar num comércio e o ocorrido com o marido 

quando foi à rua: “Tem várias áreas profissionais... aqui você entra numa loja, você é seguido o 

tempo todo pelos vendedores. Meu esposo foi na rua, não sabe se é porque tava com uma blusa de 

Bob Marley ou por ser negro, o guarda perseguiu...” O fato é que, tanto ela, quanto o marido se 

sentem perseguidos. Para ela, ao entrar num estabelecimento, sente-se constrangida pela vigilância 

constante, mas vê que isso já evoluiu muito: “conseguimos muitas conquistas, não sei se é porque a 

gente tá exigindo mais, aprendendo mais”. 

Ser negra e quilombola, essa agente emerge nessa fala como uma realidade que se situa na 

transição de um problema social para o campo de direito. Conforme apreendemos nessa narrativa, o 

que é legal nem sempre encontra ressonância nas ações humanas e uma dessas dificuldades 

apontadas é a situação de preconceito que enfrenta ao sair para a rua, fato que pode ser traduzido 

como o modo como é vista e vigiada pelos outros. O preconceito, “não tanto por ser quilombola, 

mas por ser mulher negra”, neste caso, tem cerceado ou condicionado o direito de ir e vir dos 

sujeitos. 

Identificar tais situações de preconceito e/ou discriminação racial é importante do ponto de 

vista da conscientização de que nossas relações e práticas sociais geram desigualdades que 

reverberam mais fortemente na vida da mulher negra. 

Podemos identificar, na narrativa acima, que o preconceito conduz à prática de 

discriminação também em relação ao lugar de origem, fato que tem se manifestado na desigualdade 

de tratamento entre os sujeitos, levando os sujeitos à exclusão e à estigmatização social. 

O significado de ser mulher negra quilombola para Laura se diverge da agente acima: “sinto 

orgulho. Não tenho vergonha da minha cor. Sou declarada negra e sou quilombola. Moro nessa 

comunidade, gosto, não pretendo sair daqui”. Diz não encontrar problema algum por ser mulher: 

“Pra mim nunca tive impedimento assim por ser mulher. Só aquele olhar assim... fiz curso de 

armador de ferragens, era 29 homens e uma mulher, eu. No curso da Marinha era 29 homens 

também e eu sozinha de mulher”. 

Conta a agente que, no curso de armador, quando ela ia pegar um balde de água, um saco de 

cimento era impedida pelos homens que falavam: “ah, mulher não pode pegar água. Eles ficava 

com preocupação por eu ser mulher e eles tinha muito cuidado. Falei: e se eu trabalhar nisso... 

tenho que fazer e vocês não deixa”. 
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Percebe-se que a própria busca desse curso revela uma situação de agência que tenta romper 

barreiras culturais e de gênero. 

O trabalho pesado tem sido naturalizado, ao longo da história, na vida da mulher negra, 

diferentemente da mulher branca, cuja imagem foi construída como modelo de feminilidade. 

Outra narrativa de mulheres de outra geração encontradas nesta pesquisa corrobora este fato, 

como a de Silvia, que trabalhava duro na roça e ainda levava duas crianças junto, de 5 e 8 anos, 

respectivamente. As pequenas eram arrancadas da cama às 5 horas da manhã. 

Para Larissa, 

Assim, pela cor a gente sente orgulho, né? Mas por ser mulher é uma grande 

responsabilidade, porque a maioria da parte das coisas é a mulher que faz. É a mulher 

que tem que ser responsável. Pra prestar bem atenção a mulher tem mais 

responsabilidade aqui na terra do que o homem, porque a mulher tem filho, a mulher 

tem a casa pra cuidar...tem muita mulher que trabalha fora que nem eu também 

trabalhei e cuidava de casa e do trabalho. Mesmo trabalhando fora eu que cuidava das 

crianças. 

Dentro dos traçados que se delineiam nessa imagem pode se apreender um aspecto positivo, 

pois, ser negra é ostentado como motivo de orgulho. E há outro aspecto negativo, ser mulher, pois, 

isso está atrelado à questão do papel social que assume, pois o trabalho doméstico para essa agente 

é cheio de dificuldades, pois, não é fácil fazer tudo sozinha, mesmo que não tenha outra ocupação 

fora de casa. Mesmo quando trabalhou fora ela não se livrou da jornada dupla de trabalho. 

Desse modo, reconhece a dureza do trabalho doméstico quando não tem com quem partilhá-

lo, pois, sendo muita coisa para uma pessoa só fazer se transforma em um grande fardo. 

Silvia também é entusiasta no sentido de ter o orgulho negro e o ser mulher para ela figura 

de forma muito confusa, cujas convicções faz com que ela se questione: 

Ser nego é bom demais. Nós somo negro. Descendência de africano, não somo? Acho 

bom. Parece que nois somo mais forte que branco. Mas a dor vem pro branco, pro 

moreno... é a mesma dor. Sofrer é igual. Não tem diferença. A mulher pra parir é a 

mesma dor. Não tem diferença de carne pra outra carne. Somos filho de um pai sozim, 

nós todos somos irmão. Deus botou nois assim pra ver nossa natureza. Ele botou nois 

assim, diferente (...) alguns assim, não, não tem gente feio não. Ele feiz a diferença pra 

ver como é que a gente vai lidar com ela - a cor... não tem gente feio. Deus botou a 

diferença pra ver. Aqui em casa... Ah você é muito feio. Ah negro. Negro não é feio. 
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Negro é os outros? Palavras, palavras tem força. A gente não deve fazer o que não 

deve fazer. 

Ela traz elementos do que está no imaginário popular sobre a raça negra como uma raça 

forte em relação à branca, porém, ao fazê-lo, ela cogita sobre esta afirmação e a põe em dúvida, 

apontando que de carne para carne não há diferença em termos de dor. A suposta fortaleza da 

mulher negra tem justificado cenas de horror como as que ocorrem durante partos desumanizados. 

“A mulher para parir sente a mesma dor”, alerta a agente. Não há, portanto, diferença entre negra e 

branca neste sentido. 

Ela, ao pressupor uma irmandade dizendo-nos filhos do mesmo pai, sinaliza uma igualdade 

idealizada. No momento em que diz isso, fala é de uma diversidade natural que tem um propósito 

divino: Ele feiz a diferença pra ver como é que a gente vai lidar com ela: a cor... não tem gente 

feio. Deus botou a diferença pra ver. Aqui em casa... Ah você é muito feio. Ah negro! Negro não é 

feio. 

O importante nessa narrativa é o fato de dar relevo ao saber lidar com as diferenças e 

também a desconstrução do padrão de beleza estabelecido. Este posicionamento de afirmação étnica 

é importante em um momento que há um reconhecimento da pluralidade social. 

Quando a agente afirma perguntando: “negro é os outros?” sugere uma chamada de 

reconhecimento também de si como negro. 

Os sentidos atribuídos à imagem da mulher negra quilombola, apontam uma múltipla 

semântica que vai desde sujeito de direito, afirmação étnico racial, e ancora mais fortemente pelas 

questões ligadas a gênero e raça. 

CONCLUSÃO 

O estudo buscou discutir Gênero e Raça na percepção de Mulheres Negras Quilombolas de 

Barrinha, Bom Jesus da Lapa – Bahia a partir da questão norteadora – o que é ser mulher negra 

quilombola nos dias de hoje? Podemos apreender, a partir dos núcleos de sentido, que as questões 

de gênero e raça são constitutivas da imagem de si da mulher negra quilombola, perfilada no 

conjunto de dados coletados, comportando aspectos positivos e negativos. 

Como positivos podemos afirmar o sentimento pessoal de orgulho negro e quilombola, 

dentro de uma consciência política que vem se formando, enquanto os negativos são restritos à 

imagem que vem de fora, do outro, constituída de preconceito e discriminação. 
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Resumo 

O trabalho é uma apresentação parcial da pesquisa de doutorado a que este texto se vincula, cujo 
objetivo maior do estudo é compreender mudanças e permanências nos dispositivos de gênero em 
relação às agências das mulheres negras quilombolas de Barrinha, Bom Jesus da Lapa, Bahia, ao longo 
de duas ou até três gerações. Os sujeitos da pesquisa são mulheres negras quilombolas de idade que 
varia de 26 a 68 anos, concebidas aqui por nomes fictícios. A questão central que mobiliza a discussão 
deste trabalho é: o que é ser mulher negra quilombola nos dias atuais? Seguida de outra: Que visão o 
outro apresenta sob o olhar da mulher negra quilombola? Ao buscar apreender a compreensão que 
consolida a percepção que esses sujeitos têm sobre a imagem que fazem de si na dinâmica das relações 
sociais, identificamos como gênero e raça são operadores constitutivos dessa imagem, os quais 
discutiremos neste texto, tendo como base a perspectiva da interseccionalidade. Os procedimentos 
metodológicos, tendo em vista a natureza do objeto, são pautados na pesquisa qualitativa, no campo 
teórico-metodológico da pesquisa participante, cujos instrumentos de coleta de dados são entrevistas 
semiestruturadas, observação participante e visita aos sujeitos da pesquisa, reunindo um corpus de 
informação para ser analisado por meio do conteúdo temático. O estudo sinaliza que as mulheres 
quilombolas constroem uma imagem de si a partir do significado que atribuem às experiências 
partilhadas no grupo. Nos contornos dessa imagem pode-se perceber aspectos positivo e negativo. O 
aspecto positivo diz respeito à afirmação étnica que está sendo construída pelos sujeitos. O aspecto 
negativo advém da visão do outro sobre eles. 

Palavras-chave: Interseccionalidade; Gênero; Raça; Mulheres Quilombolas. 
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SUJEITOS INSURGENTES NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS E NAS ESCOLAS: 

PROFESSORAS NEGRAS E MOVIMENTOS SOCIAIS NEGROS 

Michele L. da S. Alves – FAE/UFMG 

A ORIGEM 

Vivência de vida e experiência profissional ganham sentidos quando se entrecruzam com 

outras com as quais há certa identificação, provocando inquietações que têm como culminância 

significativa um projeto de pesquisa acadêmica. O trabalho proposto apresenta vivências e 

experiências de ensino consolidadas que motivaram a elaboração de uma pesquisa de doutorado em 

desenvolvimento, numa fase de organização de dados do campo empírico, realizados em 2019. A 

pesquisa denominada: “A autoafirmação da Corporeidade Afro-brasileira Negra por professoras 

negras da Rede Pública do Município de Contagem: o Ser no contexto escolar”, ainda em fase de 

averiguação e consolidação de dados do campo é incipiente. Por isso, ela será apresentada pelas 

motivações de sua configuração articuladas com as abordagens teóricas e conceituais que a 

estruturam. A pesquisa está vinculada ao curso de Pós-Graduação: Educação, Conhecimento e 

Inclusão Social, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais – FaE/UFMG. 

A metodologia de investigação recorreu a instrumentos de análise de fenômenos relativos à 

corporeidade e à descrição da percepção do corpo, como ícone de pertencimento a um grupo, lugar 

e uma memória do corpo que fora corporificada pelos sentidos mais significativos. Ela visa discutir 

a forma como a corporeidade afro-brasileira e negra, constituinte do Ser insurgente no contexto 

escolar, pode estar deslocando do lugar predeterminado às mulheres negras. E averiguar como essa 

se apresenta por performances negras, ao compreender como ela ocorre na construção das relações 

de interação e de convivência. Para tanto, a metodologia utiliza-se de entrevistas narrativas 

temáticas e episódicas; coletas e produções de dados acerca da corporeidade afro-brasileira negra de 

professoras negras. A pesquisa tem como foco as professoras negras cujos corpos marcados por 

vivências e por desigualdades socioculturais, podem ser identificados com os grupos negros que 

reivindicam como necessária a reparação histórica, por ações educativas de combate ao racismo e 

de formação de relações geradoras de pessoas antirracistas e não racistas. 

O conceito de Corporeidade Afro-brasileira negra ainda está em processo de formulação, 

que será integralmente apresentado no final da pesquisa. Ele é formulado a partir dos estudos de 
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Frantz Fanon (2008) e Kabenguele Munanga (2002), complementados de outrxs1 autorxs que 

discutem o quê seria afro-descendência na América Latina. Opta-se por falar da identidade 

afirmativa na plenitude de uma negritude corpórea, de descendência africana, como afro-brasileira 

negra diante da consequência psicossocial do racismo em impor a negação do corpo negro pelo 

ideal de brancura. A corporeidade afro-brasileira negra é cunhada pelas dimensões desses dois 

conceitos. O primeiro: afro-brasileira, que se remete aos conhecimentos de Fanon (1968), da 

necessidade de reconectarmos à África, para denominar-se como afro no contexto da Diáspora 

Africana da América Latina. O segundo: negra, como resgate da ressignificação do ser negro pelas 

lutas dos povos negros brasileiros, que se apropria do conceito “negro” de forma afirmativa e 

valoriza a negritude construída no contexto brasileiro, para enfrentar o racismo (Munanga, 2002). 

Fanon (2008) explicita que a violência maior do racismo ao povo preto foi negar-se em sua 

humanidade, em todas as dimensões psíquica, corporal, cognitiva, afetiva e emocional. Ser anulado 

integralmente da sua existência. 

O conceito de uma Corporeidade Afro-brasileira Negra, para tanto, trata das pessoas 

afrodescendentes cujos corpos negros carregam consigo características mais afrocentradas, ou seja, 

um fenótipo cujo contexto brasileiro gerou consequências e sequelas da marca do racismo. Vale 

ressaltar, que uma pessoa pode ser afro-brasileira por ser descendente de ancestrais de Áfrika. 

Contudo, não significa que será afro-brasileira negra se o corpo dela nas relações sociais não for 

lido como tal. 

O racismo é compreendido como uma ideologia, estruturada por instituições políticas de 

poder, do conhecimento, da legislação, baseadas na concepção eurocêntrica da existência de raças, 

superiores ou inferiores, humanas e não humanas (MUNANGA, 1986). Tais raças superiores foram 

legitimadas legal e cientificamente, por mecanismos e práticas sociais de dominação, violação dos 

direitos, negação da humanidade e da diversidade cultural dos povos negros (CASTRO-ALVES, 

2007, p.06). 

Diante disso, o trabalho advém das reflexões da própria autora, a partir de sua vivência e 

suas experiências de ensino, no decorrer de seu processo em reconhecer-se e reconstruir-se como 

mulher negra, num entrecruzamento com outras vivências e experiências de professoras negras, na 

luta de combate ao racismo. 

 
1 O uso do X neste trabalho se faz necessário para abordar as duas dimensões de gênero tanto mulher como homem, a 
fim de demarcar uma linguagem abrangente e nomeadora dos gêneros em si e, não só do masculino, imposta na língua 
gramatical. 
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ENTRECRUZAMENTO DE VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS DE ENSINO DO SER 

Os sujeitos insurgentes são considerados as mulheres negras conscientes da origem de suas 

constituições identitárias, a partir de suas vivências negras, nas quais o racismo deixa de ser algo 

imperceptível para ser algo problematizado, sobretudo em experiências profissionais de docência. 

São professoras que buscam desenvolver trabalhos de combate ao racismo, para almejar uma 

sociedade antirracista e não racista, que contrapõe com o racismo presente, operante e estruturante 

na sociedade, principalmente, nas estruturas institucionais públicas. E a escola é um desses espaços 

públicos que reproduz e também reinventa nuances de perpetuação do racismo por práticas 

discriminatórias aos corpos negros presentes neste contexto. 

A escola é espaço que historicamente é ocupado por corpos femininos e por mulheres 

cisgêneras (...). O corpo negro ou, sendo mais específica, de uma negra é sempre 

questionado na execução do trabalho ou mesmo na sua presença no espaço. O corpo 

negre é estatisticamente minoritário na presença como professores no exercício, em 

sala de aula, 3,9% dos professores são negres, ou se declararam como negres (..). 

Logo, dentro em uma maioria feminina, o corpo negre é uma minoria em sala de aula, 

como ocorre em outras profissões com ensino superior. O corpo negre é o corpo da 

exceção. Os racismos institucionais e estruturais não aceitam que corpos negros 

estejam em uma posição de comando ou de poder, mesmo em um lugar que já é 

desvalorizado socialmente, na sociedade brasileira, pela política nacional (MARTINS, 

2019, p.08). 

Contudo, na escola também pode haver reflexões e intervenções para provocar mudanças 

significativas, quando existem as Leis 10.639/03 e 11.645/08, que obrigam os estudos das relações 

etnicorraciais e indígenas, a partir das histórias da cultura afro-brasileira, de Áfrika e povos 

indígenas, sobre o prisma da valorização e ética quanto à contribuição desses em termos de 

conhecimento e desenvolvimento em todas as áreas, para além da cultura. 

Afetividade com as questões da negritude marcaram minha vida nas instituições de ensino. 

Sou filha de casamento inter-racial, e a identidade de cor e raça que me foi apresentada era a parda. 

Ou seja, identidade que nem é perceptível como cor e tampouco como raça. Não me dava satisfação 

enquanto ser e pessoa porque me fazia sentir (n)um vazio. Ao passar por um processo de formação 

profissional no período da graduação, pude também me formar enquanto ser e pessoa, ou seja, 

expandir minha consciência sobre quem eu era e o quê poderia ainda me transformar e vir a ser: 

mulher negra.  E isso se deu através do processo de iniciação cientifica-extensão. De pessoa 

silenciada, tímida, sem participação ativa e coletiva, parda, infeliz e cabelos alisados; tornei-me 
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uma mulher Negra, comunicativa, atuante e uma profissional com consciência das relações 

etnicorraciais nas escolas. 

Nilma Lino Gomes foi a professora que me orientou como pesquisar no universo acadêmico 

e averiguar como se encontravam as mulheres negras na sociedade brasileira, a pedido da 

professora Sônia Roedel, minha orientadora na época. O resultado dessa experiência foi me 

descobrir mulher negra a partir dos convívios profissionais e afetivos, primeiro com a professora 

Sônia - mulher branca e, depois tornar-me mulher negra com a professora Nilma Lino - mulher 

negra. Essa última me fez aperfeiçoar essa identidade a partir dos coletivos de mulheres negras e do 

movimento negro. E porque falo de minha tra���ria de “poder ser”, neste momento da pesquisa? 

Porque foi nesse período que li Munanga (1986) e Stuart Hall (2004), para entender como 

era o processo de formação identitária da população descendente dos povos africanos, escravizados 

no contexto brasileiro pela colonização, denominados de negros, devido à distinção da cultura 

africana e, sobretudo a cor da pele em relação aos colonizadores europeus. Porém, libertados por 

sua organização coletiva: os movimentos negros, que afirmaram essa identidade negra, 

ressignificando-na. Ou seja, xs pretos e xs pardos podem reconhecer não só suas descendências 

fenotípicas africanas, como também suas vivências sociais negras, e podem autodeclarar-se e 

afirmarem-se como negrxs. Essas leituras me tornaram um ser singular, tirada da solidão, do negar-

se como pessoa negra, conduzida a um diálogo profundo, criativo e inquietante com as 

organizações negras. Assim, assumir-me negra foi descobrir que fazia parte da história dos povos 

negros, descendentes de africanxs, e como essa coletividade está presente no ser de cada afro-

brasileirx negrx. A coletividade pode deslocar qualquer sujeito do lugar predeterminado e infeliz, 

para inseri-lo em muitos e tampouco pensados ou almejados outros espaços, fomentando 

possibilidades de felicidade até no exercício de uma profissão. 

VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS QUE SE ENTRECRUZAM: A 

CONSTRUÇÃO DO TEMA DE PESQUISA E SEU CONTEXTO GEOPOLÍTICO 

Entre o período de 2014 a 2016, pude acompanhar como Design Instrucional e Supervisora 

de Tutoria do Curso ofertado pelo Programa Ações Afirmativo na UFMG: EPPIR – Especialização 

em Políticas Públicas para Igualdade Racial nas escolas; sete professoras da Rede Municipal 

Metropolitana de Belo Horizonte, que desenvolviam ações de combate às desigualdades de gênero e 

raça1 a fim de trabalhar com estudantes sobre consciência negra, valorizando a identidade 

etnicorracial. A finalização do curso consistia numa Análise Crítica da Proposta Pedagógica - 
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ACPP. Os temas de trabalho trataram da identidade etnicorracial e de gênero, porque reconheceram 

pela identidade social que xs estudantxs eram negrxs e não por suas autodeclarações. E por isso, 

todxs apresentariam uma identidade positiva, porém desconsiderando outros fatores reflexivos: qual 

contribuição da escola na construção da identidade a partir de propostas políticas pedagógicas? Por 

que tais estudantes negros teriam que autodeclarar tal identidade só pelo fato de serem negros? 

Quem eram as professoras que se propunham a realizar esse trabalho e que identidade etnicorracial 

expressavam? Seus corpos expressavam uma corporeidade negra ou não? Foi a partir dessa 

problematização que tentei provocar reflexões acerca da identidade etnicorracial junto a tais 

professoras. 

Ter uma identidade racial significa afirmar-se e também poder dizer sobre o pertencimento a 

determinado grupo social etnicorracial, que possua em comum: origem, histórias e culturas, para 

além de traços ou características físicas. Significa reconhecer-se numa identidade que supõe 

responder afirmativamente “a uma interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um 

grupo social de referência” (GOMES, 2003, p.42). São identidades formadas na relação com o 

outro nas sociedades culturais, que são significativas às subjetividades, por mediarem valores, 

sentidos e símbolos de interações simbólicas. Ao passo que essxs sujeitos internalizam os 

significados e os valores que xs tornariam como parte de um “��� coletivo, ao mesmo tempo, que 

formam suas subjetividades a partir do lugar que ocupa na vida social e cultural enquanto sujeitos, 

deslocandxs-se para lugares desejados e não predeterminados. Para Fanon (2008), a questão 

proposta é fazer com as pessoas negras compreendam as causas psicológicas que os alienaram de 

sua existência, negando seus corpos negros, para se afirmarem como negras. Neste sentido, quando 

há afirmação do ser, a existência passa a ser ter liberdade para ser alguém. Passa ser o reinventar-se 

na insurgência como negrx, para viabilizar a negrura e a possibilidade da recuperação da 

autoestima. 

Assim, na experiência profissional de professoras que acompanhei; xs estudantes, antes de 

se posicionarem diante das propostas delas, em saber qual era a identidade de cada uma e um, 

também projetaram suas expectativas em saber qual era a identidade etnicorracial dessas que 

propunham tal trabalho. Propuseram-se saber se tais professoras também afirmavam um 

pertencimento. Como elas se autoidentificavam em serem negras ou não. Das cinco professoras que 

desenvolveram a ACPP sobre identidades, quatro eram brancas e uma negra. E essa última ao 

trabalhar com turmas de jovens e adultos, se viu confrontada com seu próprio propósito: se se via 

como negra, porque alisava o cabelo? Indagavam xs estudantes na tentativa simples e simbólica de 
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compreender o lado positivo da identidade, uma vez que o trabalho dessa professora afirmava que 

“os cabelos são crespos sim!” Um confronto pertinente ao processo de formação identitária, que 

ocorre a partir da interação entre estudantes e a professora. Tal professora passou a se questionar e 

se propôs a mudar a forma de apresentar-se, cortando e deixando de alisar seus cabelos. Um 

processo para ela que foi doloroso e satisfatório ao mesmo tempo. 

Os corpos negros quando estão no contexto escolar, em seus diversos espaços, são tocados e 

sentidos e, por isso, podem estar a aprender algo como vir a Ser. A relação pedagógica pode se 

desenvolver pela “���ca da razão científica”, contudo, também pode ser “pelo toque, pela visão, 

pelos odores, pelos sabores, pela escuta. Estar dentro de uma sala de aula significa colocar apostos, 

na interação com o outro, todos os nossos sentidos” (GOMES, 2003, p. 07). O que nos faz pensar: o 

que será que as professora negras - pela maneira como cuidam de si e dos seus corpos - querem 

comunicar por meio deles como mulheres negras? Pela forma como se apresentam esteticamente? 

Há uma autoafirmação da corporeidade afro-brasileira negra que elas evidenciam? A corporeidade 

revela o ser que são no contexto escolar? “Por que será que a escola não aparece como espaço de 

revitalização e revalorização da estética, do corpo negro e do cabelo crespo”? (GOMES, 2003). 

Ao formular essas indagações e ao considerar essa última, buscou-se uma compreensão 

sobre a corporeidade afro-brasileira negra e como essa é entendida pelas professoras negras, no 

contexto escolar. A última pergunta revela certa lacuna sobre como a corporeidade ainda não fora 

pensada e tratada no contexto escolar, como campo fecundo de investigação, que essa pesquisa se 

propõe. A pesquisa considera que esse contexto necessita ser um espaço político e democrático, no 

qual a formação identitária também ocorra via as interações de corpos e corporeidades 

etnicorraciais distintas e presentes, nesse lócus. Além disso, os estudos de Gomes (2003) apontaram 

a necessidade de compreender em que medida a autoafirmação da corporeidade afro-brasileira 

negra evidencia ou se configura num Ser insurgente no campo da educação, sobretudo na escola. A 

presença e a atuação dessa corporeidade não ocorrem por acaso ou simplesmente como propósito de 

uma subjetividade. Elas podem trazer consigo expectativas de mudanças sociais e culturais da 

sociedade brasileira, bem como podem apresentar propostas por lutas sociais e leis que tratam da 

questão racial com mais responsabilidade, como é o caso da Lei 10.639/03. Tal atuação também 

pode acarretar mudanças, pelas alternativas de diversos jeitos de ser que podem estar a insurgir com 

os padrões sociais da hegemonia eurocêntrica, resíduo sólido da colonização. 

É por conta dos entrecruzamentos dessas experiências: dessa professora, do curso EPPIR e 

de minha própria experiência, que emergiu o desejo em realizar a pesquisa sobre a Corporeidade 
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Afro-brasileira Negra, a partir da afirmação da identidade etnicarracial de professoras 

negras. A pesquisa busca contemplar as dimensões de interação da corporeidade afro-brasileira 

negra sentida, percebida, tocada, vista como algo que perturba ou fascina e possa dizer da origem, 

da ancestralidade, do ser de mulher negra. Corporeidade essa expressa num corpo demarcado por 

experiências do ser devido os problemas, dilemas, conflitos sociais, políticos e culturais da 

sociedade brasileira e, dos contextos escolares. 

Neste sentido, o contexto de realização da pesquisa é a cidade de Contagem em Minas 

Gerais - Brasil, porque em 2016 foi formado um número expressivo de professoras e professores da 

rede no Curso de Especialização EPPIR. Esse público de professores compunha 90% de professorxs 

participantes. Ou seja, do total de 80 inscritos, 62 eram do município de Contagem. Por conta disso, 

as professoras negras que colaboram com a pesquisa são desse município e atuam na Rede 

Municipal Pública de Ensino. Neste município é possível averiguar uma presença majoritária de 

estudantes negrxs nas escolas públicas de um dos maiores Quilombos Urbanos de Minas Gerais, a 

Comunidade dos Arturos. Essa é reconhecida como o patrimônio histórico da humanidade. Além 

disso, a cidade de Contagem possui cerca de dois mil imigrantes em sua grande maioria haitianxs, o 

qual gerou implementações de políticas públicas para acolhê-los, sobretudo, nas escolas (SEDUC, 

2018). 

SUJEITOS INSURGENTES - MOVIMENTOS SOCIAIS NEGROS COM BASE DA 

CORPOREIDADE AFRO-BRASILEIRA NEGRA 

Os corpos negros, ao longo do tempo das histórias de luta e resistência, também se 

materializaram pelo prisma da afirmação da negritude, do reconhecimento de suas origens se 

refazendo, reinventado outras formas de ser e viver que, mesmo atravessado pelo racismo, tem 

insurgido contra os estigmas corpóreos e com o processo de racialização. Segundo Gomes (2017) 

ocorreu um processo de reeducação do movimento negro ao impetrar várias ações antirracistas, 

inclusive proporcionando à corporeidade uma estética corpórea antirracista. 

A população negra no Brasil, assim como nos outros países da América Latina, teve, como 

um dos legados históricos do Colonialismo, a sua constituição enquanto povo negro, numa 

perspectiva de construção de uma pseudo democracia racial. Isso por conta de suas diferenças 

fisiológicas, presentes em corpos originários da África e dos corpos originários do processo de 

estupro das mulheres africanas, na exploração das terras e culturas e na constituição da nação. 
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La democracia racial passa a ser el mito fundador de la nacionalidad latinoamericana y 

caribeña, un mito que niega la existencia del racismo. Esta ideologia del mestizage se 

hizo com base em la explotación y violación de las mujeres indígenas y negras. Las 

mujeres fueron siempre instrumentalizadas para satisfacer el apetito sexual del hombre 

Blanco y así asegurar la mezcla de sangres para mejora la raza (CURIEL, 2007, p.98). 

Curiel (2007) ressalta que sempre houve produções de mulheres afro e indígenas desde o 

surgimento do feminismo, tratando do machismo, racismo, patriarcalismo e capitalismo e 

desconstruído tal mito. Porém, essas ficaram de escanteio ou apagadas, por algum tempo. Isso 

devido ao machismo e ao racismo que solapam a sociedade e as ciências modernas sutilmente. 

Maria Flores (CASTRO-GOMES, 2007) ao analisar as teorias que estudam os movimentos sociais 

(Negros, de Mulheres, Indígenas) em sua dupla condição de: insurgentes e propositores de 

alternativas; revela o caráter reflexivo desses em suas dimensões de enfrentamento aos resquícios 

do colonialismo e aos impactos da colonialidade da modernidade. Para essa autora, perceber as 

ações coletivas como reflexivas foi insurgir às teorias de enfoque psicossocial do século XIX e 

abandonar a ideia de processos irracionais e individuais. Gomes (2017, p.47) considera que o 

Movimento Negro, “enquanto sujeito político, produz discursos, reordena enunciados, nomeia 

aspirações difusas ou as articula; possibilitando aos indivíduos que dele fazem parte reconhecerem-

se nesses novos significados”. Um dos maiores nomes dos movimentos sociais negros é da ativista 

Lélia Gonzalez (RATTS & RIOS, 2010), que articulou e consagrou as lutas e pautas dos povos 

diaspóricos e negros latinos, com incisivo foco nas demandas e especificidades das mulheres negras 

afro-caribenhas, ao tratar do Feminismo Negro. 

São conhecimentos gerados das vivências, trajetórias, contestações, lutas e proposições, 

advindas desses movimentos negros, das experiências e vivências dos corpos negros, como “‘lugar’ 

das mais decisivas lutas pelo significado, pela me��� e pela resistência cotidiana” (MARTINS, 

2016). Tais corpos ao constatarem como subalternos e subjugados se afirmam na dimensão de 

corpos que se reinventam, resistem, lutam e se tornam insurgentes. 

APONTAMENTOS (IN) CONCLUSIVOS 

O entrecruzamento de vivências e experiências de ensino de múltiplas professoras negras se 

justifica pelo fato dos corpos negros terem histórias e processos a serem decifrados ainda. Assim 

sendo, a culminância dessas experiências foi a razão da pesquisa que busca analisar em que medida 

o fenômeno da autoafirmação de corporeidade afro-brasileira negra, de professoras negras, incide 
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na construção do Ser insurgente no contexto escolar e os significados que podem ser atribuídos a 

essa, tanto pela perspectiva das professoras, quanto pelo olhar das/dos estudantes envolvidos nas 

relações que estabelecem. O foco da pesquisa: corporeidade afro-brasileira negra – o ser no 

contexto escolar - foi tecido a partir da lacuna apresentada por Gomes (2003), de que é preciso 

investigá-la no campo da Educação, precisamente nas escolas, e por verificar que pode haver cada 

vez mais uma autoafirmação dessa corporeidade nas relações estabelecidas neste lócus, tendo em 

vistas as conquistas do movimento de mulheres negras e movimento negro. Tal foco, 

possivelmente, advém do fenômeno desencadeado da autoafirmação da corporeidade afro-brasileira 

a partir da reeducação insurgente dos movimentos negros e de mulheres negras, conforme os 

estudos bibliográficos sinalizaram. 
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Resumo 

Vivência de vida e experiência profissional ganham sentidos quando se entrecruzam com outras com as 
quais há certa identificação, provocando inquietações que têm como culminância significativa um 
projeto de pesquisa acadêmica. O trabalho proposto apresenta vivências e experiências de ensino 
consolidadas que motivaram a elaboração da pesquisa de doutorado, que se encontra em 
desenvolvimento, numa fase de organização de dados do campo empírico. A pesquisa denominada: “A 
autoafirmação da Corporeidade Afro-brasileira Negra por professoras negras da Rede Pública do 
Município de Contagem: o Ser no contexto escolar”, ainda em fase de averiguação e consolidação de 
dados do campo é incipiente. Por isso, ela será apresentada pelas motivações de sua configuração a 
partir das abordagens teóricas e conceituais que a estruturam. A pesquisa está vinculada ao curso de 
Pós-Graduação: Educação, Conhecimento e Inclusão Social, na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais – FaE/UFMG. A metodologia recorreu a instrumentos de 
análise de fenômenos relativos à corporeidade e à percepção do corpo, como ícone de pertencimento a 
um grupo, lugar e uma memória do corpo que fora corporificada pelos sentidos mais significativos. Ela 
visa discutir a forma como a corporeidade afro-brasileira e negra, que constitui o Ser insurgente no 
contexto escolar, se apresenta por performances negras, ao compreender como ela ocorre na 
construção das relações de interação e de convivência. A pesquisa utiliza-se de entrevistas narrativas 
temáticas e episódicas, coletas e produções de dados acerca da corporeidade em questão de professoras 
negras. Essas são o foco porque seus corpos, marcados por vivências e por desigualdades 
socioculturais, podem ser identificados com os grupos negros que reivindicam como necessária a 
reparação histórica, por ações educativas de combate ao racismo e de formação de relações produtoras 
de pessoas antirracistas. 

Palavras chave: Sujeitos insurgentes; Professoras negras; Movimentos Sociais. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é apresentar as experiências de uma professora negra de Educação 

Infantil da Rede Municipal de ensino do Rio de Janeiro ao trabalhar o continente africano em sala 

de aula e os desafios encontrados para que a prática pedagógica fosse bem sucedida. Além de 

ressaltar a importância da valorização da cultura afro brasileira no âmbito escolar. O trabalho busca 

analisar de maneira reflexiva as possibilidades da aplicabilidade de uma Pedagogia Antirracista no 

âmbito escolar, em consonância com as Leis 10. 639/03 e 11. 645/08, visando construir ações 

educativas para o combate ao racismo e às discriminações. 

A pesquisa privilegiou o registro das narrativas presentes ao longo da produção de 

portfólios, gravações em vídeos das rodas de conversas, em situações de interação e brincadeiras, 

além do uso de fotografias. E recorri à metodologia participativa de pesquisa-intervenção, 

assumindo uma perspectiva pessoal interpretativo-crítica sobre a infância e a educação para as 

relações étnico-raciais. 

 Destacam-se nesta pesquisa a síntese das propostas e reflexões ao longo dos processos 

formativos de uma professora de educação infantil que leciona para crianças entre 2 a 5 anos em 

uma escola vinculada à Secretaria Municipal de Educação do Município do Rio de Janeiro 

(SME/RJ).  O texto foi organizado em três seções (a criança negra e a escola, a África na Educação 

Básica e considerações finais). 

Como mulher negra e professora, reconheço a importância da população negra conhecer sua 

história de maneira positiva, e trajetórias de luta, resgatando a contribuição do povo negro para a 

cultura e formação do povo brasileiro. No entanto, o respeito à diversidade cultural deve iniciar 

desde a escola para que esse local possa se transformar em um espaço de formação de líderes que 

representem à diversidade de grupos sociais e seja sensível à pluralidade de pensamentos e visões 

de mundo. 

A CRIANÇA NEGRA E A ESCOLA 

 A criança negra desde a infância sofre racismo, com isso sua identidade é desumanizada. 

Com isso, sua autoestima precisa ser estimulada. Como afirma Andrade (2013) o choque que a 

criança sofre permanece ao longo da vida, e em muitos casos deixam sequelas irreversíveis. As 

nossas memórias moldam a nossa identidade, e a nossa identidade advém da consciência de como 

nos vemos na sociedade, por isso deve ser respeitada em sua integralidade. 
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Desde a infância, no processo de desenvolvimento e de interação social, os seres humanos 

aprendem a discriminar e a estabelecer comparações e conceitos que corresponderão aos 

comportamentos aprovados socialmente. Ao mesmo tempo, vão aprendendo a empregar tais 

conceitos e a atribuir valor a si mesmos. A compreensão da dinâmica das relações multirraciais no 

âmbito da educação representa um recurso de avanço no combate ao racismo brasileiro e às 

desigualdades predominantes na sociedade. A possibilidade das crianças receberem uma educação 

igualitária, desde os primeiros anos escolares, representa um dever de toda sociedade, pois as 

crianças ainda são desprovidas de autonomia para aceitar ou negar o aprendizado proporcionado 

pelos mediadores, tornando-se vítimas dos preconceitos e estereótipos difundidos no dia-a-dia. 

A ausência da temática racial no planejamento escolar impede a promoção de boas relações 

entre os elementos que integram o cotidiano da escola. O silêncio que envolve essa temática nas 

diversas instituições sociais favorece para que as especificidades sejam entendidas como 

desigualdade, e o afrodescendente, como sinônimo de desigualdade e inferioridade. 

Na perspectiva de Romão (1999) a criança negra, na escola, recebe diariamente, estímulos 

negativos em relação à sua cultura e, sobretudo, à sua personalidade étnica, negando sua identidade. 

Com isso, a criança negra percebe que seu material didático - livros, cartazes, entre outros, exclui o 

negro. Nos livros os alunos não são situados na diversidade cultural e étnica da África, continente 

de origem dos afro–brasileiros. Não se sabe se são africanos de Angola, Moçambique ou da 

Nigéria. Se é possível compreender que os brancos possuem entre si diferenças determinadas pelas 

nacionalidades, o mesmo não é possível discutir entre negros e índios. Entretanto, as crianças 

acabam compreendendo que são todas iguais, sem reconhecer suas características individuais que se 

somam às características do coletivo do qual fazem parte. 

Segundo Cavalleiro (1999) considera que, em geral, os integrantes da escola apresentam um 

comportamento semelhante ao dos demais indivíduos da sociedade, não sendo as atitudes ora 

apontadas exclusividade de professores, o que é compreensível, embora não seja aceitável, 

especialmente para um profissional da educação. Mesmo considerando os atos do professor como 

inconscientes.  A inconsciência não lhes tira a responsabilidade e faz com que incorporem e 

naturalizem determinados comportamentos racistas e discriminatórios. Portanto, a não percepção 

consciente seria, quase, uma condição de existência da discriminação/preconceito em relação às 

crianças negras, e as atitudes desses profissionais magoam e marcam, certamente, a criança por toda 

a sua vida. 
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Diante das ideias expostas, torna-se prioritária a compreensão dos efeitos decorrentes do 

problema racial vivenciado pelos educandos nas escolas, principalmente nas escolas de educação 

infantil. 

A escola precisa organizar-se para demonstrar à sociedade a importância da sua pluralidade 

étnica. Os educadores devem contemplar a discussão da diversidade racial; discutir os problemas 

sociais, em suas diferentes proporções, que atingem os grupos étnicos para que futuramente 

possamos ter uma escola mais plural, e com mais respeito à diversidade. 

A ÁFRICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: NARRATIVAS DOCENTES 

 Apresento aqui a experiência realizada com alunos da seriação Pré-Escola, com alunos da 

faixa etária de 5 anos ao trabalhar o continente africano. O EDI (Espaço de Desenvolvimento 

Infantil)trabalhou o Projeto sobre as Olimpíadas, e a turma que lecionava trabalhou o continente 

africano. 

 Iniciamos apresentando o mapa do continente, e mostrando que África não é um país, e sim 

um continente que engloba 54 países. As crianças pintaram o mapa e conheceram mais 

profundamente alguns países como Egito, Angola, África do Sul, Nigéria e Moçambique. Foram 

apresentadas as belezas naturais de cada país, danças e brincadeiras. Conheceram as rainhas e reis 

do Egito, e viram que eram negros, como a maioria dos alunos da turma. Brincamos de transformar 

os alunos da turma em Reis do Egito e eles adoraram, se sentiram pertencentes à realeza. 

Semanalmente fazíamos a nossa festa com músicas de diversos países africanos, e os alunos 

conheceram alguns ritmos como Semba, e o Kuduro. Brincadeiras de países africanos como Terra e 

Mar (Moçambique), Pegue a Cauda (Nigéria), Mamba (África do Sul) foram apresentadas às 

crianças e elas gostaram muito das atividades. 

 Fizemos oficinas de turbantes, foram apresentadas imagens de rainhas africanas e que nos 

nos países africanos, as coroas dos reis e das rainhas são feitas com tecidos, os turbantes! E quase 

todas as crianças quiseram usar os turbantes, e se sentiram pertencentes à realeza africana.  Além 

disso conheceram a história das Abayomis e as fizeram com as turmas. Histórias com personagens 

de países africanos como ‘’Obax’’, ‘’ Princesa Arabela, mimada que só ela’’, ‘’ Letras de Carvão’’ 

também foram contadas às crianças. Foi uma experiência extremamente rica, as crianças gostaram 

muito e aprenderam mais sobre a cultura do continente africano de forma positiva: também 

conheceram algumas pinturas africanas e descobriram que cada pintura tem um significado e é 

diferente para cada ocasião. 
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 Como afirma Abramowickz et al. (2006) abordar as relações étnico - raciais não significa 

tratar de um grupo específico, e sim da interação entre os diversos grupos. A proposta não é a 

substituição de uma educação eurocêntrica por uma ‘’afrocentrica’’, mas é necessário repensar o 

currículo partindo da necessidade existente na sociedade brasileira, levando em consideração as 

contribuições históricas e culturais dos povos indígenas, asiáticos, africanos e europeus. 

CONCLUSÕES 

 As ações pedagógicas antirracistas realizadas em sala foram importantes para que a turma 

conhecesse o continente africano de maneira positiva. Conhecer a África enquanto continente, com 

sua rica cultura contribui para a construção da autoestima das crianças, em especial das crianças 

negras. 

No entanto, para isso, é preciso ressignificar a prática, reconstruindo e descontruindo 

saberes, para a construção da identidade dos educandos, além da valorização da cultura afro-

brasileira tão importante para a construção do nosso país. 

Este trabalho trouxe algumas reflexões importantes para a prática cotidiana, pois o resgate 

da memória e ancestralidade são fundamentais para pensarmos relações raciais e educação. Como 

educadoras, a preocupação com a inserção da temática racial nas 

instituições escolares torna-se cada vez mais necessária; há mais de dez anos da aprovação 

da Lei que obriga a trabalhar as questões raciais, e ainda sim encontramos dificuldades de diversos 

tipos para que a temática étnico-racial esteja na escola de forma integral, e não fragmentada como 

de costume. Porém, continuamos na luta para que se torne realidade, e temos esperança de que um 

dia será. A luta por uma sociedade mais justa deve estar inserida no espaço escolar também, com o 

intuito de enfrentar e desconstruir as mazelas impostas pelo racismo no Brasil. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo apresentar as experiências desenvolvidas com crianças no contexto da 
prática docente, descrevendo a vivência de uma professora negra de Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino do Rio de Janeiro ao trabalhar o continente africano em sala de aula e os desafios 
encontrados para que a prática pedagógica fosse bem sucedida. Neste percurso, destacamos a escuta 
sensível das crianças e sua professora visando à construção de uma identidade profissional 
comprometida com as práticas docentes antirracistas.  O processo da construção da identidade da 
criança negra deve iniciar desde a infância, e a Educação Infantil é um agente importante deste 
processo, pois a autoestima e a valorização da cultura africana e afro brasileira são primordiais para o 
desenvolvimento e pertencimento das crianças, em especial as crianças negras. Nesse estudo 
priorizaremos as narrativas da professora em diálogo com as crianças que fundamentam a dimensão 
política das ações docentes. No contexto atual, as instituições de ensino que apresentam propostas 
antirracistas e antissexistas estão cada vez mais presentes, apesar da grande resistência da maioria das 
escolas em trabalhar o respeito à diversidade. Serão apresentadas práticas pedagógicas positivas na 
Educação Infantil em consonância com a Lei 10. 639 /03, que determina a abordagem das questões 
étnico raciais no âmbito escolar. O trabalho docente dos profissionais da educação voltado para as 
infâncias e práticas antirracistas, em especial da Educação Infantil abordado neste trabalho é de 
fundamental importância para a construção de uma sociedade mais justa e de fato igualitária. 

Palavras-chave: Crianças; infâncias; prática docente, literatura infantil negra; antirracismo. 
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INTRODUÇÃO 

Este texto é um relato de experiência de ensino de Artes Cênicas na Educação Básica, mais 

especificamente sobre o uso de estratégias didáticas para a mediação de conflitos entre estudantes 

de uma turma do 8º ano do ensino fundamental. Essa experiência foi vivida em uma escola pública 

localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, em 2019. Durante as primeiras aulas, que tinham como 

foco o fortalecimento do coletivo e a promoção da socialização por meio de jogos teatrais lúdicos 

que trabalhassem cooperativamente elementos como ritmo, expressão corporal, ocupação espacial e 

dicção, percebi o quanto o tema da violência aparecia entre os estudantes. Tal percepção me levou a 

escolher a violência escolar como eixo de trabalho articulado a conteúdos relativos à produção e 

recepção teatral durante o ano letivo. Dentre as estratégias utilizadas, estão rodas de conversa e 

atividades que abordam elementos de teatros narrativo e dramático e que serão descritas ao logo 

deste texto, apostando na potência da linguagem teatral na abordagem da violência na escola. 

Movido pela perturbação que um ambiente desarmônico e desrespeitoso gera à prática 

educativa em suas diversas dimensões dentro da escola, busquei trabalhar elementos como 

sociabilidade, empatia, e autoexpressão em jogos teatrais – construções cênicas que só podem 

ocorrer no encontro entre subjetividades. Afinal, de acordo com Huizinga (1971, p.10), o jogo 

oferece uma ruptura com o ordinário, a abertura para um estado outro que contém valor em si 

mesmo e que se apresenta “como um intervalo em nossa vida quotidiana”. 

Entendendo artes cênicas como jogo (GUENÓUN, 2009) sua realização apenas é possível 

em grupo, portanto as aulas são sempre construídas coletivamente, de forma que há uma única regra 

inalienável para as aulas: o respeito. Com o passar das primeiras semanas, as relações entre os 

discentes em seu cotidiano foram se tornando muito violentas, influenciando na disciplina, 

motivação, liberdade, segurança e, evidentemente, prejudicando muito o ambiente escolar. Mais do 

que eventuais excessos, os xingamentos, agressões físicas e verbais estavam presentes como 

elementos reguladores de diversas relações tensionadas sob a constante possibilidade da desmedida 

de um gesto ou palavra que pudesse ferir ao próximo ou a si próprio. 

Após a realização dos primeiros exercícios de improvisação teatral com temática livre, 

percebi que as motivações principais de quase a totalidade das cenas eram relacionadas a violências, 

o que me levou a propor uma roda de conversa para debater esta preponderância. Nessa primeira 

conversa, a justificativa mais frequente para as cenas violentas foi a presença de violências diversas 

como elementos constitutivos da sociedade e sua ampla divulgação na mídia e redes sociais. De 
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fato, como aponta Candau (2005, p. 137 – 138), diariamente a violência nos é colocada diante dos 

olhos, através de variados meios de comunicação, de modo que “terminamos por naturalizar e 

banalizar sua realidade e a considera-la como um mero dado inerente e constitutivo de um mundo 

competitivo e hostil”. 

Buscando trazer para o debate tal atitude em relação à violência a fim de desnaturaliza-la e 

situa-la como potência de trabalho, propus, ao fim do trimestre, uma atividade onde os estudantes 

deveriam escrever sobre suas percepções acerca do acolhimento da turma para com seus membros e 

eleger temas que gostariam de trabalhar nas aulas de artes cênicas. A escolha pela atividade escrita 

buscou uma possibilidade maior de expressão aos menos eloquentes. Como resultado, os assuntos 

que consideraram mais urgentes eram a divisão da turma em panelinhas (pequenos grupos) e, em 

segundo lugar, o bullying, temática que se relaciona diretamente com a primeira. Fizemos nova roda 

de conversa para discutir o resultado da atividade, nos colocando a pensar o quanto a violência na 

escola é reflexo da violência em sociedade e em quais aspectos a escola produz uma violência 

específica. 

Com esse material em mãos, planejei as aulas dos trimestres seguintes de forma a 

contemplar os temas sugeridos pela turma. As próximas seções descrevem duas das estratégias 

utilizadas em aulas de artes cênicas para uma turma do 8º ano. 

TRIBUNAL DO JÚRI 

Pensando maneiras de trabalhar o diálogo como estratégia para furar as bolhas em que a 

turma se dividia e que ofereciam pouco espaço à alteridade e empatia, propus uma atividade de 

Tribunal do júri. Com essa atividade foi possível trabalhar conceitos de teatro narrativo ao mesmo 

tempo em que estimulava um trabalho coletivo que envolvesse os alunos mais tímidos e inibidos. 

Num tribunal, a ordem é valor inerente ao bom andamento das discussões e, neste sentido, tanto a 

capacidade de oratória quanto a de escutatória1são vitais ao cumprimento dos cânones jurídicos de 

que o juiz é autoridade máxima: há momentos alternados para que ambas as partes exponham seus 

argumentos de maneira respeitosa aos defensores das ideias contrárias; além disso, o júri deve 

buscar a imparcialidade em sua decisão. Com base nestes princípios, Tribunal do júri era a 

teatralização de um tribunal para debate e julgamento de algumas questões indicadas. 

 
1ALVES, Rubem. O amor que acende a lua. Ed: Papirus. 214 p. 1999. 
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Em um primeiro momento, assistimos a um trecho do filme Philadelphia, de Jonathan 

Demme2, onde eram apresentadas versões da defesa e acusação no julgamento do funcionário de 

um escritório de advocacia que havia sido demitido. A acusação alegava que seu cliente havia sido 

demitido por ser portador de HIV enquanto a defesa alegava que a demissão fora por 

incompetência. O trecho escolhido, além de apresentar um recorte da dinâmica num tribunal do júri, 

apresenta questões importantes sobre representatividade e respeito: enquanto a representação do 

meio jurídico no cinema é predominantemente de homens brancos, neste filme há um advogado 

negro e uma advogada mulher; também chama a atenção o fato da ação indenizatória solicitada ser 

devido a uma atitude discriminatória. Assim, movidos por essa cena discutimos e levantamos os 

elementos estruturantes de um tribunal do júri, sintetizados em: uma causa, dois lados opostos, um 

juiz e um júri. 

Apenas por meio da aceitação do jogo teatral o espaço da sala de aula pôde transformar-se 

num tribunal, representado por duas mesas e cadeiras dispostas de modo distinto do habitual. A 

transformação espacial propunha um jogo lúdico que, aceito pelos alunos, trazia uma percepção 

estética diferenciada da cotidiana. Relacionando a ideia de jogo ao fazer teatral, dentro da realidade 

própria do jogo Tribunal do Júri foi possível trabalhar elementos específicos importantes da 

linguagem teatral, tais como dramaturgia, personagem, narração, movimento e cenografia. Neste 

sentido, de acordo com Soares (2009, p. 52) “o jogo teatral deixa de ser um simples exercício, a 

ilustração de um tema ou mesmo um mero momento de brincadeira e se define como uma 

experiência estética.”. 

A turma foi, então, dividida aleatoriamente em três grupos e, em cada aula, os grupos se 

revezavam nas funções de júri e grupo de advogados 1 e 2. Uma questão específica era sorteada 

entre os grupos de advogados para ser debatida na semana seguinte. Após o debate, os jurados 

elaboram uma pergunta capciosa para cada grupo de advogados e, em seguida, é exposto o veredito 

a partir do voto do júri. Os temas sorteados para debate foram: Qual é o melhor pet: cachorro ou 

gato? Qual é o melhor jeito de se comer: arroz por cima ou por baixo do feijão? Qual é o melhor 

estilo de chinelo: de dedo ou de tira? Qual é melhor: praia ou piscina? Qual é o jeito correto de se 

comer uma coxinha: pela parte cônica ou arredondada? 

Assim, o objetivo do Tribunal do júri não era somente a análise do conteúdo das 

argumentações em si, mas a promoção do diálogo e do trabalho coletivo enquanto os estudantes se 

familiarizavam de elementos constitutivos da linguagem teatral. Os grupos estruturavam seus 
 

2Trecho disponível em https://www.youtube.com/watch?v=e5z7AIMQ21E acessado em 23/11/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=e5z7AIMQ21E
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roteiros de antemão e, durante a defesa da equipe adversária, inseriam ou extraíam argumentos para 

sua retórica. O momento da exposição oral dos que advogavam à cada lado era também a incursão 

primeira no teatro narrativo, onde as estórias que sustentariam suas defesas eram apresentadas 

diretamente a uma plateia assumida como sua interlocutora. 

Ao final da sequência de seis aulas do Tribunal do júri, realizamos um debate para 

compartilhar experiências e discutir pontos convergentes e divergentes. Foi muito interessante 

observar, de modo geral, a mudança na qualidade de escuta do grupo e o protagonismo de algumas 

pessoas que, até então, fugiam à exposição. Por mais que se tratasse da disputa argumentativa sobre 

um tema de pouca importância, a atmosfera constituída a partir do jogo teatral trazia outra 

qualidade na fala e na escuta. A atividade apresentou pontos de desafio que instigavam aos 

jogadores a pensar não só o conteúdo de suas falas, mas também sua forma; os engajava numa 

escuta atenta; estimulava a capacidade de raciocinar rápido e coletivamente reestruturando um 

plano em função da estratégia da outra equipe. 

À medida em que o estado de jogo – abertura para a participação no jogo teatral – se tornava 

mais familiar, o medo da auto exposição reduzia-se e, sem ter de se esforçar sobremaneira para ser 

ouvido, sem o receio de ser ridicularizado e sem a responsabilidade de ter que defender uma 

questão capital, os desafios da atividade eram reservados à própria natureza do jogo. Assim, além 

de assimilar elementos específicos da narração e construção dramatúrgica, os estudantes puderam 

experimentar uma série de acontecimentos diferentes que traziam relevantes aprendizados sobre si e 

sobre o outro: É possível haver isenção num julgamento? É possível impessoalizar uma análise, 

uma decisão? Como me percebo quando me sinto injustiçado? Como me percebo quando um 

argumento meu é vencedor? Quando me sinto quando desmontam meu argumento? Tribunal do júri 

foi muito significativo para o autoconhecimento daqueles artistas, para a alteridade, para a 

promoção de maior harmonia nas relações durante as aulas e para a compreensão da importância da 

concentração e disponibilidade nas aulas de artes cênicas. 

RODA DA VIOLÊNCIA 

Com o intuito de abordar elementos do teatro dramático, optei por trabalhar, durante o 

último trimestre, com a atividade da Roda da violência3, um recurso didático derivado do 

procedimento Círculos concêntricos (Biange Cabral), que permite a construção dramática a partir 
 

3Atividade inspirada em: SOUSA, Janaina de. Teatro, violência e adolescência. Dissertação de Mestrado. Programa de 
Pós Graduação em Teatro. UDESC. 2004. 
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da aleatoriedade na escolha dos elementos estruturantes de um roteiro. Os Círculos concêntricos 

funcionam como um jogo, no qual os participantes giram um ponteiro que para apontando para 

determinado elemento constitutivo do enredo que será criado pelos jogadores. Por exemplo, pode-se 

criar um campo no ponteiro denominado Lugar e no Círculo diversas possibilidades relacionadas a 

este campo: casa, clube, feira, dentre outros. Também poderia haver o campo de Personagem, com 

diversas possibilidades descritas. Outro campo poderia ser o Conflito, e mais quantos campos e 

opções se julgar necessário. Confeccionado o material, o ponteiro é girado para cada um dos 

campos, criando combinações diversas para a construção de um roteiro que, posteriormente se 

transformará em cena teatral. 

Para levantamento dos elementos constitutivos do jogo os alunos realizaram um 

brainstorming de conceitos relacionados à violência. Listaram quais tipos de violência existem, 

onde ocorrem, quais são as pessoas envolvidas e suas consequências. As opiniões divergentes, o 

revisitar de conceitos, a reflexão sobre seus cotidianos e sobre a sociedade proporcionaram grande 

engajamento do grupo e uma interessante discussão registrada em palavras-chave numa cartolina. 

Foi muito marcante a fala de uma aluna que ao longo do ano apresentava diversos comportamentos 

agressivos com os colegas através de insultos e agressões físicas, quando percebeu, impactada, o 

quão significativo era termos aquele debate: “É um absurdo a gente ter que falar sobre isso”. Outro 

aluno alcançou de maneira muito interessante a dimensão simbólica que a constante exibição da 

violência nas mídias e redes sociais têm sobre nossas vidas. Chegou à conclusão de que sua real 

sensação de familiaridade com a violência era na verdade um construto, pois nunca tinha 

vivenciado a maior parte das violências que ele próprio apresentava ao grupo. A esse respeito, 

concordo com Schilling (2012) quando afirma que a sensação de insegurança que vivemos em 

cenários urbanos constitui-nos como cidadãos atemorizados, nos afastando das possibilidades de 

participação e construção democrática em nossa sociedade 

Entendendo a potência da possibilidade de desnaturalização dessa atemorização, sistematizei 

as respostas e confeccionei uma Roda de violência com as seguintes possibilidades: Tipo de 

violência: física, verbal, psicológica, virtual; Conflito: social, preconceito, bullying, familiar, 

machismo; Consequência: prisão, briga, vingança, morte, desaparecimento; Personagem: policial, 

família, autoridade, adolescente, usuário de drogas; Lugar: escola, balada, rua, shopping, casa. 

O trabalho com os Círculos Concêntricos mostrou-se atraente e desafiador à turma. Ao 

mesmo tempo em que o itinerário a ser explorado impõe a limitação dos percursos sorteados, 

também oferece infinitas possibilidades de criação artística. Concordando com Anne Bogart (2011), 
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é justamente dentro de determinados limites que a potência de uma criação artística pode ser 

alcançada, pois a obra artística carece de suporte (sempre limitado) para sua manifestação, seja tela, 

palco ou folha de papel. Sugerir a criação de uma cena tendo como foco o espaço, uma imagem, 

uma frase ou qualquer outro elemento é reconfortante pois aponta uma direção por onde iniciar a 

investigação. Assim, as limitações que a Roda da violência impõe dão, paradoxalmente, muita 

liberdade para a criação dentro daquele percurso pré-definido. 

Buscando a familiarização da turma com a proposta apresentei uma primeira e mais simples 

atividade antes de avançar na segunda e mais complexa proposição. Aqui a turma foi dividida em 

quatro grupos e cada componente experimentou girar o ponteiro da Roda da violência para a 

definição do percurso cênico de seu grupo. Tão logo o percurso foi definido os grupos tiveram o 

restante da aula (cerca de 20 minutos) para elaborar e ensaiar uma cena. Na semana seguinte os 

grupos apresentaram as cenas uns aos outros. Foi interessante notar o quanto a turma se mostrou 

mais acolhedora aos trabalhos dos colegas. Se nas primeiras incursões na realização de cenas 

teatrais o grupo se mostrou pouco receptivo ao trabalho dos colegas – e tenso ao compartilhar suas 

criações –, neste momento o clima de reciprocidade na atenção já se tornara predominante. 

Após essa proposta inicial, dividi a turma em dois grupos e, durante quatro aulas os 

estudantes elaboraram uma cena com maior complexidade, incluindo a escrita de um roteiro e 

agregando demais elementos que contribuíssem à história a ser contada. Poderiam utilizar figurinos, 

cenografia, sonoplastia e qualquer disposição espacial dentro da sala específica para nossas aulas. 

Numa apresentação das cenas para alunos de quatro turmas diferentes – todas do 8º ano – ficou 

claro o aumento de vocabulário estético nas proposições e da receptividade dos espectadores. 

TECENDO ALGUMAS REFLEXÕES 

As reflexões sobre violência escolar contribuíram para a construção de um ambiente mais 

harmônico e para o engajamento dos estudantes como atores sociais importantes neste processo. 

Dentre os elementos importantes ao ensino das artes cênicas, destaco o apuramento da turma em sua 

capacidade de expressar-se artisticamente e na produção de sentido significativo na leitura da cena 

teatral, elementos-chave para a compreensão da linguagem do teatro. Na mesma medida, a linguagem 

teatral teve enorme contribuição para a discussão da problemática da violência escolar, uma vez que 

defendendo uma causa frente a um grupo de pessoas, ouvindo opiniões contrárias, representando 

personagens com gestos, falas e atitudes diferentes das suas mesmas, os estudantes puderam conhecer 

um pouco mais sobre as artes cênicas, sobre si e sobre os colegas. Por este motivo, penso que o trabalho 
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pedagógico a partir desta temática na disciplina de artes cênicas, transcende a compreensão teatral 

enquanto conhecimento específico e fundamental para a leitura e autoexpressão cênicas. Toca também 

uma dimensão social urgente cuja discussão não pode ser adiada e que deve ser tratada com todos os 

membros da comunidade escolar. É imperativo refletirmos sobre estratégias de combate e inibição da 

violência na escola, de acordo com as possibilidades específicas de cada ator social. 
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Resumo 

Este texto é um relato de experiência de ensino de Artes Cênicas na Educação. Durante o início do 
ano, foi latente a forte presença de violência nas relações entre os estudantes, refletindo-se em 
dificuldades de escuta e de posicionamento, de autoexpressão, motivação e de empatia durante as aulas 
de artes cênicas. Buscando articular o trabalho de ensino de teatro à desnaturalização dos eventos de 
violência entre os discentes, realizei uma série de atividades para trabalhar tal temática a partir da 
linguagem teatral. Todas as estratégias didáticas foram elaboradas a partir de uma atividade escrita e 
uma roda de conversa com os estudantes, onde foram levantadas as questões de violência mais comuns 
e urgentes para o trabalho. Neste texto, descrevo duas atividades derivadas desse primeiro 
levantamento junto aos discentes, dois jogos teatrais que visavam, especificamente, trabalhar elementos 
do teatro narrativo e do teatro dramático. A primeira delas, um Tribunal de júri, com o objetivo de 
trabalhar a argumentação e a promoção do diálogo e do trabalho coletivo enquanto os estudantes se 
familiarizavam de elementos constitutivos da linguagem teatral. A segunda, uma Roda da Violência, 
permitiu a construção de cenas dramáticas a partir da aleatoriedade na escolha de elementos 
estruturantes de um roteiro com o tema da violência como mote. Dentre os resultados, destaco a 
mudança na qualidade de escuta do grupo e o protagonismo de algumas pessoas invisibilizadas, além da 
capacidade de expressar-se artisticamente e na produção de sentido significativo na leitura da cena 
teatral, elementos-chave para a compreensão da linguagem do teatro. 

Palavras-chave: Ensino de teatro; Artes cênicas; violência na escola. 
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Resumo 

Processos de indisciplina e conflitos na escola são objeto de preocupação. Estas questões possuem 
complexidades que demandam aprofundamento analítico, para que elaborações superficiais não 
reforcem tendências de estigmatização dos jovens por parte da comunidade escolar. O presente painel 
tem por objetivo analisar processos sociais relacionados a conflitos escolares ligados a comportamentos 
de estudantes tidos como indisciplinados. O primeiro trabalho tem por objetivo problematizar os 
conceitos de indisciplina, conflito e violência no cotidiano de escolas públicas situadas em regiões de 
vulnerabilidade social, pensando a escola como uma instituição inserida em um contexto histórico 
específico e imersa em um projeto político estatal peculiar. Uma escola onde as relações entre os 
membros da comunidade educacional são positivas favorece um bom clima de trabalho e 
desenvolvimento pedagógico. O segundo trabalho tem como objetivo analisar os discursos e as práticas 
vinculados ao processo de judicialização da vida escolar na contemporaneidade, com ênfase nas 
relações entre a escola e o conselho tutelar. Destaca-se um conjunto de forças presentes atuando na 
maquinaria judicializante, provocando efeitos nas produções de subjetividades diante da expansão do 
processo de capilarização dos poderes jurídicos no espaço escolar, que geram novos regimes de 
regulação e de controle dos modos de existência. O terceiro trabalho procura analisar processos 
sociológicos ligados a jovens que praticam transgressões, explorando noções sobre coesão social, 
relações com a escola e paralelos com o trabalho pedagógico sobre o tema das drogas. Na dinâmica 
escolar, é importante que os profissionais compreendam a complexidade dos processos ligados a 
comportamento desviantes para poderem promover espaços de diálogo com e entre jovens, 
aprofundando questões a respeito de saúde individual e coletiva, no sentido de prevenir o uso 
problemático de drogas, entre outros conflitos. O painel destaca a complexidade do entendimento de 
indisciplina no ambiente escolar, dando pistas para a elaboração pedagógica desta questão. 

Palavras-chave: Clima escolar; Violência; Conselho tutelar; Jovens outsiders. 

INDISCIPLINAS, CONFLITOS E VIOLÊNCIAS: PROBLEMATIZANDO O CLIMA 

ESCOLAR NA CONTEMPORANEIDADE 

Pâmela Esteves – FFP-UERJ 

INTRODUÇÃO 

Esse texto é um convite! Um convite à compreensão da instituição escolar e ao mesmo 

tempo uma tentativa de desnaturalizar a universalidade e a eternidade desta instituição. O objetivo é 

pensar a escola como uma instituição inserida em um contexto histórico específico, estruturada a 

partir de funções sociais singulares e imersa em um projeto político estatal peculiar, endossado pelo 

sistema capitalista de produção. De antemão é preciso assinalar que a escola não é universal e muito 

menos eterna, enquanto instituição socializadora, pública, gratuita e obrigatória às crianças 

populares, a escola é uma instituição recente, com menos de dois séculos de existência. 

Compreender a escola a partir do viés da desnaturalização significa buscar um olhar 

investigativo, no sentido arqueológico de Foucault (2012), escavando as disputar de poder e os 

projetos políticos que estiveram nas bases de sua construção, formando assim um sistema de 
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escolarização. Trata-se de pensar a escola como uma maquinaria, um dispositivo de poder e normas 

disciplinares que ocupa o tempo e o espaço de crianças e adolescentes por pelo menos 10 anos 

contínuos. 

Por que usar o termo maquinaria? Porque a escola foi estruturada como um mecanismo de 

governar a infância, um sistema de produção e regulamentação de modos de viver e se comportar, e 

é por esse viés interpretativo que esse texto busca sustentar a arqueologia do sistema escolar como 

uma maquinaria regulamentadora da condição de infância e adolescência. Todavia, não se trata de 

todas as infâncias, aqui estamos considerando a escola nacional, aquela instituída para disciplinar os 

corpos das infâncias pobres, negras e desfavorecidas. As outras infâncias pertencentes a elite, eram 

e continuam sendo enviadas à outras instituições de ensino (liceus e colégios especializados), cujos 

processos de ensino, ainda que regulamentadores e disciplinadores das infâncias são múltiplos e 

direcionados para o talento e aptidão de cada indivíduo. (VARELA e URIA, 1993, p. 66) 

Um olhar arqueológico sobre o século XX nos possibilita identificar quatro princípios que 

foram discursivamente e legalmente instituídos para consolidação dos sistemas de escolarização das 

escolas nacionais: (1) um estatuto da infância foi definido, a criança passou a ser vista como uma 

instituição social, e educá-la passou a ser uma tarefa do Estado (Ariès, 1978). Várias infâncias 

foram criadas a partir de critérios socioeconômicos, e a educação escolar se transformou em um 

dispositivo de naturalização de uma sociedade de classes ao instrumentalizar a existências de 

infâncias rudes (classes populares) e infâncias de qualidade (classes abastadas). A escola nasceu 

assim como uma instituição de controle das infâncias, já que os estatutos da infância elaborados 

tanto na Europa quanto na América caracterizavam a infância como maleável, capaz de ser 

modelada, débil e por isso necessitando ser tutelada, rude e incivilizada e daí decorre a justificativa 

para a normatização e disciplinarização dos corpos infantis. (Varela e Uria, 1993). 

Além da elaboração de um estatuto específico para infância, o sistema de escolarização 

contemplou (2) um espaço específico destinado à educação as infâncias (3) a emergência de um 

grupo de especialistas dotados de conhecimento específicos do universo infantil e (4) a destruição 

de outras formas de socialização/educação, como, por exemplo, o reduzido papel da família, já que 

a escola foi institucionalizada como obrigatória, decretada pelos poderes públicos e sancionada pela 

legislação vigente. 

É a partir desse olhar de desnaturalização/problematização que esse texto tem como objetivo 

compreender os diferentes componentes da construção do clima escolar, no que tange às relações 

intersubjetivas que constituem os processos de socialização. Essa compreensão direciona-se para 
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investigação dos conceitos de indisciplinas, conflitos e violências que, na contemporaneidade, se 

configuraram em marcas singulares do cotidiano educacional. Nossa intenção é problematizar como 

essas marcas singulares influenciam o clima escolar, entendendo este conceito como o conjunto de 

expectativas recíprocas compartilhadas pelos sujeitos em um ambiente institucional. Uma escola 

onde as relações entre os diferentes membros da comunidade educacional são positivas favorece um 

bom clima de trabalho, resultando, assim, em processos favoráveis ao processo pedagógico, não se 

limitando exclusivamente ao rendimento acadêmico. Como enfatizam Cunha e Costa, 2009, p. 12 e 

13): 

“O clima de uma escola resulta do tipo de programa, dos processos utilizados, das 

condições ambientes que caracterizam a escola como uma instituição e como um 

agrupamento de alunos, dos departamentos, do pessoal e dos membros da direção. 

Cada escola possui o seu clima próprio. O clima determina a qualidade de vida e a 

produtividade dos docentes e dos alunos. O clima é um fator crítico para a saúde e 

para a eficácia de uma escola”. 

Após a análise do conceito de indisciplina, o texto desenvolve o argumento do conflito 

como positivo para a construção e fortalecimento de uma escola democrática, crítica às práticas de 

normatização e disciplinarização e alinhada a uma proposta de educação em direitos humanos. Em 

termos metodológicos, os argumentos defendidos nesse texto são oriundos de um projeto de 

pesquisa sobre a judicialização dos conflitos escolares no município de São Gonçalo, (RJ). A 

pesquisa foi desenvolvida em duas escolas públicas estaduais com estudantes do Ensino Médio, 

docentes e gestores. O levantamento bibliográfico e os dados obtidos nas observações do cotidiano 

escolar foram analisados e utilizados para composição desse texto. 

A INDISCIPLINA ESCOLAR 

Via de regra, o senso comum do imaginário social produzido (na) e (pela) comunidade 

escolar, adjetiva o comportamento do aluno que não se encaixa na disciplinarização escolar como 

um estudante indisciplinado, e afirma a não obediência às normas escolares como um impeditivo ao 

processo de escolarização. Há, ainda, uma visão que naturaliza a indisciplina, perceptível no 

corriqueiro discurso do “eles são selvagens mesmo”, “aquela turma é uma selva”, “não falam, 

apenas gritam”. Estereotipar o aluno que não se encaixa no perfil de escolaridade constituído pela 

contemporaneidade não ajuda a enfrentar os desafios da educação atual, principalmente no que 

tange às relações intersubjetivas. É preciso compreender a indisciplina como um sintoma do 

esgotamento e ineficiência do nosso modelo de escolarização. 
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De antemão é importante salientar que o comportamento indisciplinado não tem 

nacionalidade, endereço, e muito menos classe social (Boarini 2013). A indisciplina escolar não é 

uma problemática específica de países periféricos como Brasil, uma vez que, Portugal, Espanha e 

França registram muitos casos desde meados doas anos 1990 (Fersap, 2008). Também não é uma 

questão socioeconômica, já que “a indisciplina é um fato desde a universidade e escolas cuja 

clientela tem maior poder aquisitivo, até colégios considerados de periferia. Assim, o fenômeno da 

indisciplina escolar fragiliza explicações sustentadas em diferenças de classes sociais” (Boarini, 

2013, p. 24). 

Para os propósitos desse texto a indisciplina não é exclusivamente uma transgressão, ou 

seja, agir indisciplinadamente não significa somente quebrar regras. A indisciplina também não 

deve ser interpretada como sinônimo de violência, e em muitas situações do cotidiano escolar 

alunos usam a indisciplina como um mecanismo de defesa, uma maneira de denunciar que estão 

sendo violentados simbolicamente e/ou fisicamente. A violência envolve a intenção de causar dor e 

sofrimento a outrem, já a indisciplina é um comportamento oriundo de motivações distintas e pode 

estar relacionado, por exemplo, a reivindicação de autonomia discente. Uma escola que registra 

muitos casos de comportamentos indisciplinados carece, antes de naturalizar a indisciplina, 

observar se o problema não está no excesso de normas disciplinares, no exagero de proibições 

injustificáveis e ineficazes. 

Lidar com a indisciplina discente é um desafio recorrente do cotidiano escolar. É também 

um importante ponto de observação e investigação acerca da construção do clima escolar no que 

tange aos processos de socialização e na configuração dos relacionamentos interpessoais. A 

indisciplina é naturalmente interpretada como desvio, vandalismo, desinteresse, bagunça e 

desordem. Essa visão identifica na indisciplina a distorção das normas disciplinares e adverte para 

impossibilidade do processo de ensino-aprendizagem se desenvolver em um clima escolar 

permeado por comportamentos indisciplinados. 

Duas assertivas precisam ser ressaltadas em relação à compreensão do conceito de 

indisciplina escolar. Primeiro, do ponto de vista antropológico, o conceito de indisciplina, como 

toda criação cultural, não é estático, uniforme, nem tampouco universal. Ele se relaciona com o 

conjunto de valores e expectativas que variam ao longo da história, entre as diferentes culturas e 

numa mesma sociedade (Aquino, 2016). Disso depreende-se que determinados comportamentos 

que são considerados indisciplinados em escolas militares, em outras instituições mais progressistas 

podem ser vistos como gestão democrática e participativa, ou ainda como ensino personalizado e 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 927 

autonomia discente. Além da singularidade cultural constituinte do clima escolar, o projeto político 

pedagógico e as práticas pedagógicas docentes também são importantes sinalizadores acerca a 

compreensão do conceito de indisciplina. 

A segunda assertiva é sobre a necessidade de investigar as motivações do comportamento 

indisciplinado. Quais são as razões que conduzem os estudantes a desrespeitar as normas instituídas 

pela instituição escolar? Esse questionamento pode ser problematizado a partir de outra indagação: 

será que os estudantes se sentem representados na formulação das normas disciplinares que são 

obrigados a obedecer? Será que são consultados acerca da organização e construção das avaliações, 

do tempo de intervalo, da estrutura e funcionamento das aulas, da configuração dos projetos, ou 

ainda, sobre a utilização do material didático, a divisão das tarefas cotidianas, a disposição e 

utilização dos espaços? 

Antes de estereotipar o corpo discente como aluno-problema, aluno-desinteressado e aluno 

sem-limites (Aquino, 2016), é fundamental que a gestão escolar e o corpo de docentes e 

funcionários promovam uma autoavaliação acerca da participação que os estudantes possuem nos 

processos decisórios que constituem a construção das normas disciplinares. O que é proibido 

precisa ser antes de tudo acordado coletivamente para que a proibição faça sentido para todos os 

envolvidos. Esse é um caminho viável para evitar o autoritarismo e a punição que são 

recorrentemente utilizados como mecanismo de controle da indisciplina. 

Se analisarmos os discursos explicativos sobre a indisciplina escolar vamos constatar que as 

propostas de soluções são, geralmente, direcionadas à própria escola como instituição e/ou à 

família. Mesmo tendo ultrapassado os limites da sala de aula e alcançado a grande mídia, essa 

problemática ainda não é interpretada pelo viés da responsabilidade civil, ou seja, é preciso 

considerar que a escola, o aluno e a família não existem isolados de uma estrutura social, 

demarcada em um tempo histórico específico constituidor de um contexto singular. No caso, 

estamos chamando atenção para a necessidade de investigar a indisciplina escolar também como um 

produto de uma sociedade contemporânea líquida (Bauman, 2013), fragmentada (Senneth, 1999), 

descentralizada (Hall, 2005) e permeada por encaixes e desencaixes (Guiddens, 1991). 

O que essa sociedade tão complexa e individualista consegue construir do ponto de vista 

coletivo? Será que o indivíduo contemporâneo se interessa e valoriza os problemas coletivos? 

Sabemos a resposta para esses questionamentos e não é necessário elaborar aqui uma lista de 

pesquisas e autores. O descaso com o bem público é um dos pilares da indiferença aos problemas 

sociais atuais. Uma sociedade que não defende o bem comum como estrutura vital é incapaz de se 
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sensibilizar verdadeiramente com a fome, a chacina e a prostituição infantil. Enquanto esses 

problemas só afetam o Outro, são capazes apenas de produzir pequenos espasmos de mal-estar que 

são subitamente esquecidos/substituídos pelo consumo de outras notícias da indústria cultural. 

Não é somente uma fragilidade na alteridade. “A memória do homem contemporâneo está 

talhada para resolver essas questões: não registra. É a banalização do horror e a desconsideração da 

dignidade alheia” (Boarini, 2013, p. 13). E qual o contraponto de tudo isso? O individualismo, que é 

claramente ovacionado e reverenciado através do discurso da capacidade, da meritocracia, da busca 

pelo inatingível, da inovação pela inovação, e contraditoriamente, da égide de ser feliz. 

Mas, o leitor deve estar se perguntando qual a relação entre os macroproblemas sociais e a 

indisciplina escolar? Basta lembrar que não podemos ignorar que a escola, o aluno e a família são 

partes constituintes dessa sociedade gravemente anômica (Durkheim, 1999). Justamente pela escola 

está imersa nessa sociedade é que seu cotidiano não está isento dos sentimentos, dos discursos, das 

ações e principalmente das soluções que são encaminhadas socialmente. O clima escolar que 

constitui o cotidiano das relações sociais escolares também é afetado por esse individualismo 

exacerbado resultando assim no desprestígio do que é público, no descaso ao próprio magistério 

enquanto função pública e na descrença no diálogo com mecanismo de administração dos conflitos. 

A escola ainda objetiva e necessita ser o espaço de inserção do que é público. Ela é um 

importante espaço público de socialização para além da família. No entanto, a escola ainda encontra 

muitas dificuldades em motivar os alunos para valorizar o que é público e refletir sobre sua 

importância, e, ainda, traduz em ações a ideia de que o que é público não é bom (Tognetta e Vinha, 

2008). Ao homogeneizar as diferenças, pasteurizando os comportamentos, as ações e as atitudes dos 

estudantes em nome do respeito às disciplinas institucionais que viabilizam a convivência 

harmônica, a escola desconstrói a importância do público enquanto espaço de socialização. 

Em pesquisa de 2007 com adolescentes, Tognetta e Vinha (2008) apresentaram a 150 

meninos e meninas de escolas públicas e particulares uma simples pergunta: “Tem alguma coisa 

que as pessoas fazem que deixa você com raiva ou indignado? O quê?”. A partir das respostas 

constataram que 35,33% dos estudantes apresentam valores considerados individualistas, pois se 

indignam quando acreditam que seus direitos individuais foram violados e, assim, temos, segundo 

as autoras, uma espécie de “justiça auto-referenciada”. A maior parte das respostas, 40,66%, 

referem-se a valores estereotipados e a relações próximas. As pesquisadoras afirmam que esses 

adolescentes, ainda heterônomos, consideram apenas o meio social restrito em que vivem, por 

exemplo, indignam-se quando alguém “xinga minha mãe ou meu pai”. Somente 24% desses 
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adolescentes se referem à indignação contra virtudes, como a falta de dignidade, a desonestidade e a 

injustiça. Tais dados revelam exatamente a ausência do valor ao que é público. Somadas as 

porcentagens da justiça auto-referenciada e da valorização aos que são próximos, temos 76% das 

respostas em que meninos e meninas pré-adolescentes parecem não se incluir numa esfera pública 

que envolva a si e a outros. 

A hipótese de Tognetta e Vinha (2008) é que a escola nega as diferenças homogeneizando as 

identidades porque compreende o espaço público como um lócus estruturado a partir da 

disciplinarização.  A escola pretende que seus alunos se insiram no espaço público, mas suas 

pretensões não são suficientes para fazê-lo, pois a escola ainda está voltada apenas para aquilo que 

fere ao que é de todos, e não consegue ensinar aos estudantes que a valorização do que é público 

começa pelo reconhecimento e respeito de si mesmo, do que é particular, mas também do que é dos 

outros. 

Tognetta e Vinha (2008) ainda advertem que muitos professores elegem o cumprimento de 

uma regra institucional que é comum a todos em detrimento do valor da pessoa humana. Por 

exemplo, um professor cobra de seu aluno que tire o boné em sala de aula, validando a regra da 

escola, contribuindo para uniformização e disciplinarização de todos os estudantes, mas no mesmo 

dia resolve o problema de uma aluna que lhe procura dizendo que a chamaram de “piranha” com 

uma pergunta “Você é peixe? Então, não ligue”. Nesse exemplo, o que está em jogo é exatamente a 

ausência de validar o “auto-respeito” necessário ao respeito do outro. Manter a organização 

igualitária da sala de aula foi visto como mais importante do que resolver os conflitos interpessoais 

dos estudantes. 

Esse cenário é também desafiador nas escolas privadas, pois a leitura da indisciplina é 

atravessada pelo débil argumento da falta de motivação discente. Os alunos não estão devidamente 

motivados e a culpa é da escola (docente) que não consegue “prender a atenção” da turma, sendo 

que, paradoxalmente, o docente mais capacitado é aquele cuja turma permanece o tempo todo em 

silêncio. A questão é que, evidentemente, esse tipo de silêncio é contraproducente e apenas indica a 

manutenção de uma suposta ordem improdutiva e regulamentadora. Por outro lado, se o docente 

“perde” o controle da turma, ele pode também perder o emprego, afinal de contas a tirania do aluno 

cliente que “paga a escola” não é um conto de fadas. 
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O CONFLITO ESCOLAR 

Dessa forma, o tema da indisciplina escolar é abstruso e urgente, principalmente quando 

entrelaçado e/ou derivado em situações de conflito. De antemão é importante compreender o 

conflito como toda forma divergente de opinar, enxergar e defender determinado argumento. Nesse 

sentido, claramente vivemos em uma sociedade estruturalmente conflituosa, onde as divergências 

de pensamentos e ações marcam o nosso pluralismo e solidificam nossa democracia. Visto por esse 

viés o conflito é apresentado não apenas como positivo, mas como fundamento da liberdade de 

pensar e agir dos seres humanos na vida em sociedade. Porém, a nossa sociedade apresenta 

múltiplas dificuldades em compreender o conflito a partir dessa perspectiva. Em geral, nas escolas e 

mesmo na vida social percebemos o conflito como um acontecimento negativo, violento, destrutivo 

à harmonia social. Esse entendimento limitado nos leva a buscar resoluções para conflitos também 

perpassadas pela violência contribuindo assim para solidificação da agressividade como marca do 

nosso tempo. 

No ambiente escolar o conflito é um mensurador do clima. Em geral, as causas dos conflitos 

são variadas, podem estar associadas à falha na comunicação, a dificuldade de diálogo entre as 

partes, devido as divergências de interpretações e até mesmo ao excesso de normas disciplinares 

(nesse caso o conflito pode se transformar em um comportamento indisciplinado). Todavia, o que 

mais dificulta a administração de conflitos escolares é identificar as circunstâncias produtoras dos 

conflitos, sendo assim insuficiente compreender a motivação, pois quando esta aparece o conflito já 

está configurado. 

Essas circunstâncias são por nós ignoradas tanto na escola como na vida em geral. Só 

percebemos o conflito quando ele já se configurou em formas de violência, por isso que há no senso 

comum uma identificação deste como uma violência. A questão é que quando o conflito se 

transforma em atos de agressão e violência nós falhamos enquanto comunidade escolar e sociedade 

em identificar as circunstâncias propulsoras do conflito, e nesse momento temos a tendência em 

resolver o conflito que se transformou em violência com outras formas de violência física e/ou 

simbólica. Essa constatação é recorrente na escola. A título de ilustração lembro de um conflito que 

presenciei durante a etapa de observação do cotidiano escolar. Um grupo de estudantes do Ensino 

Médio chegou atrasado para a aula e justificaram que estavam esperando a reposição de papel 

higiénico no banheiro. A professora não aceitou a justificativa e os deixou sem assistir a aula. O 

grupo discutiu com a professora e sem sucesso se dirigiu a diretoria e reclamou da situação. Qual 

foi a atitude da diretora diante da situação? Ela chamou todas as turmas no pátio e comunicou que 
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não iria repor o papel higiénico nos banheiros, que cada aluno deveria trazer o seu de casa, e ainda 

ressaltou que essa atitude estava sendo realizada para que os estudantes parassem de “matar aula” 

nos banheiros e colocar a culpa no abastecimento de papel. 

Ora, antes do conflito com a professora a situação era, supostamente, um ato de indisciplina, 

isto é, “matar aulas” e ficar no banheiro, já que é difícil acreditar que 8 estudantes da mesma turma 

estavam aguardando o papel higiênico! Mas o desdobramento da situação possibilitou que um ato 

de indisciplina que deveria ter sido minimamente investigado se transformasse em um conflito entre 

o grupo de alunos e a professora. Não suficiente a derradeira dos acometimentos a direção optou 

por administrar o conflito derivado de uma indisciplina com uma violência simbólica: o 

autoritarismo. 

Alguns questionamentos se fazem necessários. Será que os estudantes deixarão de ficar no 

banheiro? Será que através dessa nova norma (banheiros sem papel higiénico) o comportamento 

indisciplinado de “matar aulas” vai cessar? Por que a professora não buscou problematizar a 

justificativa dada e não aproveitou o momento para esclarecer as consequências de “matar aulas”? 

Ou ainda não refletiu sobre as possíveis razões para que 8 estudantes combinassem de não assistir 

aula. E mesmo depois, já com o conflito instaurado, após a discussão da professora com os 

estudantes, por que a direção também ignorou potencial pedagógico desse conflito? De que forma 

uma atitude autoritária que recorre a mais normas disciplinares injustificáveis pode ser mais 

produtivo do que problematizar o conflito? 

Ao partirmos da perspectiva que o conflito é um produto da divergência de opinião 

conseguimos compreender por que a escola contemporânea é tão conflituosa, pois no atual universo 

escolar a diferença é um desafio. As divergências entre estudantes, professores e gestores são 

reflexos do pluralismo que a democratização do acesso à educação vem produzindo. Logo, é 

justamente a não explicitação do conflito que pode desencadear manifestações violentas. Explicitar 

o conflito é um caminho produtivo para a compreensão do cotidiano escolar, já que através do 

conflito é possível educar, estimular a empatia, incitar a reflexividade e pensar a complexidade das 

demandas oriundas da escola. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES NADA CONCLUSIVAS 

O objetivo desse texto foi esclarecer e ao mesmo tempo problematizar as situações de 

indisciplinas, conflitos e violências que ocorrem no cotidiano escolar e contribuem para a 

construção do clima escolar. Dois argumentos foram defendidos: 1- a indisciplina discente como 
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um comportamento compreensível diante do excesso de normas disciplinadoras que limitam a 

autonomia estudantil e tornam o clima escolar autoritário e punitivo e 2- o conflito como positivo 

para a construção e fortalecimento de um clima escolar democrático, crítico às práticas de 

normatização e disciplinarização e alinhado a uma proposta de educação em direitos humanos. 

Acreditamos que a defesa desses argumentos nos leva a problematizar esses conceitos e 

diferenciá-los da violência, uma vez que a esta, em geral, se constitui como mecanismo de 

resolução dos conflitos que não foram explicitados, problematizados e potencializados 

pedagogicamente. Nesse sentido, um caminho profilático para violência escolar seria, num primeiro 

momento, desconstruir o mito do conflito como um comportamento negativo e violento. O conflito 

é inevitável, é sinônimo de liberdade de pensamento, de crenças, de atitudes... 

Resgatamos aqui o convite feito na introdução. Nosso convite é compreender a indisciplina 

pelo viés da reivindicação de estudantes que não aceitam mais esse projeto de escola e buscar as 

vantagens que as situações de conflito nos proporcionam para compreensão do clima escolar e para 

construção de novas formas de educar.  É através dos conflitos escolares que as relações 

intersubjetivas são construídas e fortalecidas. Os conflitos ajudam os estudantes a enxergar o 

mundo pela perspectiva do outro, pelo viés da diferença, pela alteridade. Racionalizam as 

estratégias de competência e cooperação, possibilitam a construção do diálogo, e principalmente, 

“ensinam que a controvérsia é uma oportunidade de crescimento e de amadurecimento social” 

(Chrispino, 2007, p. 17). 
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Resumo 

Esse texto é um convite! Um convite à compreensão da instituição escolar e ao mesmo tempo uma 
tentativa de desnaturalizar a universalidade e a eternidade desta instituição. O objetivo é problematizar 
os conceitos de indisciplina, conflito e violência no cotidiano de escolas públicas situadas em regiões de 
alta vulnerabilidade social. Para tanto é fundamental pensar a escola como uma instituição inserida em 
um contexto histórico específico, estruturada a partir de funções sociais singulares e imersa em um 
projeto político estatal peculiar. Trata-se de compreender a escola no sentido arqueológico de Foucault 
(2012), escavando as disputar de poder e os projetos políticos que estiveram nas bases de sua 
construção, formando assim um sistema de escolarização. Nesse sentido, o texto convida o leitor a um 
olhar problematizador acerca das relações intersubjetivas que se constroem no ambiente escolar, e 
adverte para importância de compreender o conflito produzido por essas relações, como 
pedagogicamente positivo para construção de um clima escolar democrático e de uma escola justa. Em 
termos metodológicos, os argumentos defendidos nesse texto são oriundos de um projeto de pesquisa 
sobre a judicialização dos conflitos escolares no município de São Gonçalo, (RJ). A pesquisa foi 
desenvolvida em duas escolas públicas estaduais com estudantes do Ensino Médio, docentes e gestores. 
O levantamento bibliográfico e os dados obtidos nas observações do cotidiano escolar foram 
analisados e utilizados para composição parcial desse texto. Uma escola onde as relações entre os 
diferentes membros da comunidade educacional são positivas favorece um bom clima de trabalho, 
resultando, assim, em processos favoráveis ao desenvolvimento pedagógico, não se limitando 
exclusivamente ao desempenho acadêmico. 

Palavras-chave: Indisciplina; Conflito; Violência; Clima escolar. 

NOTAS SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA: ATRAVESSAMENTOS ENTRE A ESCOLA E 

O CONSELHO TUTELAR 

Ingrid Gomes – PUC-Rio 

INTRODUÇÃO 

Os trajetos de judicialização vêm permeando diferentes domínios da vida cotidiana na 

sociedade contemporânea, adentrando nas instituições família e escola, e provocando efeitos de 

controle, supostamente sob o respaldo da proteção, nas diferentes relações sociais, fortalecendo a 

homogeneização da lógica punitiva e criminalizante. Nessa direção, o presente trabalho propõe 

colocar em análise como se configura a judicialização da vida escolar, tendo como analisadores 

práticas e discursos que tecem as relações entre a escola e o conselho tutelar. Sem a pretensão de 

esgotar tais indagações com respostas definitivas, nos interessa manter o constante exercício de 

problematizações na perspectiva de alargar o debate da problemática em questão. Para tanto, 
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convém alguns questionamentos: como essa realidade da judicialização que nos chega como 

verdade naturalizada, assim se convencionou? Como os processos de judicialização são caminhos 

recorrentes na mediação/resolução dos conflitos escolares? Quais forças engendram o processo de 

judicialização da vida escolar hoje? 

JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR NO CONTEMPORÂNEO 

O caminho para a intervenção e a resolução dos conflitos escolares tem sido cada vez mais 

direcionado para instâncias fora do âmbito escolar, como: o conselho tutelar, a delegacia, o tribunal, 

o Ministério Público. Inclusive, essas instâncias também têm participado das relações escolares, 

seja por indicação da secretaria de educação ou por outras práticas institucionais. Como exemplo 

dessa realidade, em São Gonçalo, município do contexto da pesquisa realizada, no interior de 

colégios da rede municipal, guardas municipais realizam o patrulhamento nomeado como Ronda 

Escolar i; e em colégios da rede estadual, contam com a participação diária de policiais militares. 

Ambos os exemplos sob a justificativa de garantia de segurança da comunidade escolar e do 

patrimônio público escolar. Inclusive, ambas as forças coercitivas do Estado são acionadas em 

momentos de ocorrência de tensão das mais variadas formas no interior da escola. Os 

acontecimentos categorizados como violências, indisciplinas e conflitos têm sido, comumente, 

tratados pela ordem da punição e apropriados por trajetos de judicialização. Atrelado a esse 

movimento, há uma crença por parte da comunidade escolar de que aparatos da Justiça possuem 

mais legitimidade para resolver/mediar conflitos que ocorrem no espaço escolar. 

Para além dos dispositivos estritamente jurídicos, “trata-se de situar os vetores de 

normalização de condutas que, em nome da segurança, colonizam as leis e as subjetividades” 

(MARAFÓN, 2013, p. 31). É nesta direção que seguiremos para problematizar a configuração da 

judicialização da vida, pois “mais do que uma extensão dos mecanismos já existentes, o que se 

observa é uma definição e institucionalização do que é judiciável” (LOBO, 2012, p. 29). 

Consideramos a judicialização da vida enquanto “(...) uma construção subjetiva que 

implanta a lógica do julgamento, da punição, do uso da lei como parâmetro da organização da vida” 

(NASCIMENTO, 2014, p. 460). Nesse sentido, compreende-se a judicialização não apenas 

enquanto um processo que se restringe ao encaminhamento de situações-problema da vida cotidiana 

para instâncias superiores no âmbito do judiciário que vão determinar sentenças em nome da lei, 

mas inclui também e, principalmente, o acionamento diante de tais situações, de forma naturalizada, 

de claras vertentes de enquadramento, de classificação, de punição, de denúncia, de julgamento de 
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si e dos outros, marcado por modelos judiciários, subentendendo que nessa lógica contribui para a 

segurança e proteção. Esticando este fio, o estado penal brasileiro, exercido de modo seletivo por 

meio de relações que segregam e penalizam vidas, sobretudo, negras e pobres; o clamor social 

reivindicando, a todo momento, por justiça, por castigos, por leis, pelo desejo da punição constitui a 

“adesão subjetiva à barbárie” (BATISTA, 2012, p. 308) que capilariza o funcionamento de 

procedimentos judiciários no corpo social, perpetuando um modo de funcionamento calcado no ato 

de policizar/legislar/tribunalizar a vida humana. 

Na esteira do pensamento de Michel Foucault (1979, p. 40), o filósofo francês argumenta a 

necessidade de estudar o poder, “(...) fora do campo delimitado pela soberania jurídica e pela 

instituição do Estado; trata-se de analisá-lo a partir das técnicas e táticas de dominação”. Há uma 

(re)produção da racionalidade judicializante que incide sobre a vida cotidiana. Temos, no processo 

de judicialização, “a prova concreta e cotidiana de que existe, e é plenamente operante, um Estado 

Penal, e que ele imprime sua marca no tecido social como um todo” (BOCCO, 2002, p. 119). 

Há uma “busca tresloucada de segurança” ii (CASTEL, 2005, p. 8) na sociedade capitalista 

neoliberal, que faz gerir a maquinaria do sistema na medida em que manter a produção do 

sentimento de insegurança/medo é garantia de lucro, no sentido mercadológico, sendo “[...] uma 

estratégia financeira cada vez mais rentável” (SCHEINVAR, 2014, p. 487), mas também no sentido 

subjetivo quando esta pauta faz erguer formas de governar – apoiadas na noção de 

governamentalidade “[...] que tem como alvo principal a população, como forma mais importante 

de saber, a economia política, como instrumento técnico essencial e os dispositivos de segurança” 

(FOUCAULT, 2010, p. 303). 

Cabe, também, destacar a que(m) serve essa política de segurança, que promove uma 

suposta paz, pois ela nos aponta um definido recorte de classe no horizonte. A segurança é um 

negócio lucrativo que funciona no capitalismo neoliberal. Não por acaso, “pautar a vida em normas 

jurídicas, judicializar as relações é uma perspectiva que incentiva a insegurança como condição 

para falar em segurança” (SCHEINVAR, 2014, p. 487). Há efeitos nesse clamor por segurança que 

engendra a gestão da vida, despotencializando-a, quando as práticas de liberdade não são mais 

prioridades e perdem importância para colocar no lugar, essa dita segurança. 

Nesse sentido, entendemos que a judicialização configura uma construção subjetiva 

resultante das forças que engendram e conformam os modos de gestão da vida, sob a orientação da 

lei, numa forma de lidar com as situações conduzidas pelo exercício de tribunais cotidianos, de 
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forma análoga a tríade vítima/culpado/juiz, para deliberar uma sentença final sobre um ato. A lei 

perpetua uma concepção naturalizada da vida judicializada. 

Destaca-se a participação coletiva na cultura da vigilância, do julgamento e na busca por 

culpados/as disseminada no espaço escolar, que não é protagonizada apenas pela gestão da escola, 

mas clamada por estudantes e suas famílias. “O sistema de punições e recompensas se ampliou com 

uma nova e mais eficiente linguagem de normas e leis, tornando, com isso, menos nítida sua face 

temerosa, pelo estímulo à participação” (PASSETTI; AUGUSTO, 2008, p. 88). Nesse modo mais 

sofisticado, as práticas dos/as estudantes se alinham ao governo das condutas sob o regime da 

norma e da lei, fazendo funcionar o constante controle no espaço da escola. De maneira capilar 

nesse fluxo, o controle se horizontaliza naturalizando a judicialização da vida. As câmeras e os 

procedimentos que subjazem a ela compõem mais um espectro na arte do enquadramento. Por essas 

vertentes, a instituição escolar segue ocupando um lugar estratégico nos processos de 

regulamentação da vida, operando como dispositivo com suas práticas judicializantes diante de 

tensões ocorridas no seu cotidiano e que, recorrentemente, são encaminhadas para instâncias 

externas como o conselho tutelar. 

A investigação aqui delineada apoia-se na pesquisa-intervenção (ROCHA; AGUIAR, 2003), 

inspirada no método da cartografia (PASSOS; BARROS, 2009). 

A intervenção está associada à construção e/ou utilização de analisadores, conceito-

ferramenta, formulado no percurso do institucionalismo francês, que funcionam como 

catalizadores de sentido, desnaturalizando o existente e suas condições e realizando a 

análise. (ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 71). 

Com base em entrevistas semiestruturadas, realizadas individualmente com os/as 

conselheiros/as, procurou-se compreender: 1) as formas de atuação e de articulação no cotidiano de 

trabalho diante das demandas que chegam ao órgão; 2) a relação do conselho tutelar com as escolas 

do município de São Gonçalo e os encaminhamentos e; 3) procedimentos utilizados como respostas 

na intervenção das demandas. Consideramos que estes aspectos poderiam contribuir para 

problematizar os atravessamentos que compõe a relação entre as escolas e o conselho tutelar na 

sociedade contemporânea. Ressaltamos que a o interesse aqui não é colocar em questão a validade 

do que foi dito ou do que vem sendo feito segundo falas dos/as entrevistados/as nem emitir juízos, 

mas sim para pensar o que isso possibilita como problematização na produção de rupturas, de 

continuidades e de atravessamentos nesses territórios, tendo como perspectiva: o que por entre as 

vias e os entrelaçamentos entre a escola e o conselho tutelar torna-se judiciável? 
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ESCOLA E CONSELHO TUTELAR: PRODUÇÕES DO JUDICIÁVEL EM QUESTÃO 

Criado com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cuja base legal 

se deu através da lei 8.069 de 13 de julho de 1990, o conselho tutelar representa um órgão 

permanente e autônomo, não jurisdicional, cujas funções correspondem à proteção e à garantia 

integral do cumprimento dos direitos legais previstos no ECA em toda a sociedade. Convém 

pontuar que a criação desse órgão executivo municipal pautou-se em uma prática não judiciária do 

atendimento de direitos violados (ou sob ameaça de violação) do público infantojuvenil, uma vez 

que o poder de representação cabe aos/às conselheiros/as tutelares, representantes da sociedade civil 

eleitos/as através de voto popular para atuarem com autonomia nas práticas de garantia de direitos 

do referido público. 

Apesar da sua criação remeter à tentativa de desjudicialização, o que se apresenta é um 

conjunto de procedimentos regulamentadores da vida escolar que enquadram os conflitos em leis e 

normatizações construídas fora do espaço escolar, fortalecidas pela lógica judicializante, que estão 

vinculadas com as práticas do Poder Judiciário, “(...) como um dispositivo produtor de discursos, de 

verdades, de dominação, de possibilidades – virtualidades constituintes de novas formas de 

subjetividades” (SCHEINVAR, 2009, p. 73). 

O conselho tutelar tem sido constantemente acionado, pela instituição escolar ou pela 

família dos/as estudantes, para intervir em conflitos escolares. Uma demanda comum constatada 

foram situações caracterizadas como bullying, tão presente nas discursividades do espaço escolar, 

na voz dos/as profissionais da educação e dos/as estudantes, também é evocado pelos/as 

conselheiros/as como um dos exemplos de encaminhamentos acionados pela escola e pelas famílias 

dos/as estudantes. Em entrevistas realizadas com conselheiros/as iii, destaca-se o seguinte trecho: 

Agora, assim, bullying sempre existiu. Só que agora tá em alta, né? Virou moda. 

Então, tem muitos casos de bullying na escola, muita coisa. [...] É, porque ela não 

aguentava mais a colega falar sobre algo no corpo dela, e aquilo foi passando. Foi 

passando, até que um dia ela projetou que aquilo ia acabar. Como que acabaria isso? 

Ela machucando a colega. Graças a Deus, não chegou até o final. 

Contaram. Alguma coleguinha contou pra professora, a coordenadora, não recordo, 

que fulano estava com algo cortante na mochila. Aí, elas não podem mexer, né. E aí, 

ela foi chamada na secretaria. A menina mesmo mostrou que estava. E aí, a ronda 

escolar junto com a direção, mais a família vieram aqui no conselho. [...] Graças a 

Deus que a outrazinha que se sentia ameaçada, que levou o canivete, não conseguiu 

chegar até o final com o tal do canivete. [...] A gente ouve. A gente quer saber o que tá 
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desencadeando isso na cabeça de uma criança, de uma adolescente dessa. Chegar ao 

ponto, né. Antigamente, briga era o quê? Puxar o cabelo, gritar. Hoje, não. Hoje já 

partem pra arma mesmo, né, porque isso é uma arma, arma branca. E aí, nós 

chamamos a família, notificamos a família, as duas famílias, né, são ouvidas. 

Passamos, aí vai pra pedagoga, vai pro psicólogo, se precisa de acompanhamento. 

Tudo aqui dentro. Se a psicóloga avaliar que precisa estender esse acompanhamento, 

ela vai dar o encaminhamento e a família vai dar, mas a gente tá por trás, e a escola 

junto com a gente, sempre. Não é chegar aqui e toma. (conselheira tutelar Helene) 

A banalização do termo bullying se materializa com as expressões “agora tá em alta” e 

“virou moda”. O episódio narrado acima trata de uma situação de risco iminente à integridade física 

de uma adolescente que poderia ser atingida por um canivete por outra colega de classe. Uma 

estudante estava sofrendo de forma recorrente com comentários sobre o seu corpo feitos por uma 

colega de classe. Depois disso acontecer de forma insistente, ela reagiu com um ato violento, com a 

tentativa do uso de um canivete. A reação da estudante não significa que ela em si seja rotulada 

como violenta. O auge da insuportabilidade por ser atacada verbalmente conduziu a sua reação. A 

situação tomou proporções que fizeram a escola acionar a Ronda Escolar, o conselho tutelar e a 

família. Após o ocorrido, essas instâncias foram acionadas para buscar soluções. Não nos interessa 

interpretar o ocorrido por um viés de prevenção ou de prestar alguma solução, mas problematizar 

lógicas impregnadas. Nos chama atenção o interesse “em saber o que tá desencadeando isso na 

cabeça de uma criança, de uma adolescente dessa” (conselheira Helene). Por esse modo, parece que 

o problema é de dimensão psicológica/neurológica. Busca-se a causa de um modo individualizado. 

Não foi colocado em questão a contínua perturbação que a adolescente vinha sofrendo com o seu 

corpo. A situação ficou focada na reação da adolescente que usou o canivete, num enquadramento 

bullying. Para as consideradas vítima e agressora, é comum o encaminhamento a profissionais 

especialistas de tratamento psicológico e/ou psiquiátrico. 

A ênfase no termo traz à cena o sujeito marcado como vítima ou agressor: os chamados 

violentos, agressivos, de um lado, e do outro, como vítimas ou coitados. Assim, para o agressor o 

procedimento é o da punição e para vítima, o da proteção. Deste modo, a escola é estigmatizada 

como espaço de violência, de perigo e de risco que necessita de intervenção dos conselhos tutelares, 

da ronda escolar e da justiça para lidar com essas situações. Nas palavras de Marafon (2013, p. 

113): 

Junto à afirmação de bullying, afirmam-se lugares estanques, essencializados e 

opostos, tais como as noções de criança vítima e agressor, as quais, por sua vez, 
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retroalimentam a lógica binária que as sustenta, pois são constantemente evocadas 

para legitimar e comprovar a existência de bullying (já sob um enquadre estanque e 

restrito). 

Outro aspecto relevante diz respeito às culpabilizações e às rotulações sobre as famílias, 

sendo comumente chamadas como “desestruturadas” e/ou “negligentes” no conselho tutelar. Tal 

discurso também estava alinhado com o da escola. 

[...] que que tá acontecendo hoje que eu percebo, nós percebemos no conselho. Tudo 

começa na família, né. Uma família que não tá estruturada, você acaba trazendo uma 

criança, um adolescente não estruturado e aí acaba berrando. E aí, não é transferência 

de papel, mas aí a família não consegue, joga pra escola ou pra igreja, que seja, mas 

aqui [na entrevista] o foco é escola. A escola, hoje em dia, mais ainda, está cada vez 

mais se sentindo limitada, né, e por pouco, por pouco que consegue já joga pro 

conselho, né. (conselheira tutelar Helene) 

O discurso dos/as conselheiros/as ao mencionar o fator “família desestruturada” e “família 

negligente”, que também aparece com frequência em outras entrevistas, marca um parâmetro de 

culpabilização sobre a família. É um modo simplista de categorizar a origem de algum problema 

que chega ao conselho tutelar, estigmatizando as famílias que não correspondem ao modelo 

hegemônico estabelecido na sociedade capitalista, pautada na lógica classista, com condições 

socioeconômicas definidas como inadequadas. A falta de responsabilização da família é o alvo para 

justificar a conduta desviante do/a estudante. Por esse modelo, se entende que a conduta é desviante 

porque a família não soube cuidar, desconsiderando o seu contexto social enquanto problema 

estrutural. A cobrança recai sobre a família (idealizada), a grande responsável pelos cuidados da 

criança e do adolescente. A todo instante está sendo falado que a família não tem se 

responsabilizado pela educação de seus/suas filhos/as. Cabe também questionar o que significa 

família e a composição idealizada de família no ECA. Afinal, quais parâmetros enquadram o que se 

chama de família na perspectiva de atuação do conselho tutelar, da escola e do Estado? 

Sendo este “ideal” de família, “[...] calcado no modelo burguês-cristão que prima pelas boas 

condições financeiras, morais e religiosas [...] o processo de desqualificação das famílias pobres 

que, pela condição de miserabilidade em que vivem, perdem a tal dignidade por se encontrarem, na 

maioria das vezes, distantes do referido ‘padrão ideal” (BARBOSA et al., 2002, p. 202). É um ideal 

de família que atende aos interesses do Estado. 

Esse modo de operar na interlocução do conselho tutelar entre a escola e a família é o que 

compreendemos como “individualização das questões sociais” (NASCIMENTO; SCHEINVAR, 
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2010, p. 27), ou seja, um modo de intervenção com referência na competência técnica: “[...] o 

conselheiro se apega à sua autoridade, às suas verdades particulares, aos seus princípios morais, por 

serem as únicas possibilidades ou os recursos disponíveis” (NASCIMENTO; SCHEINVAR, 2010, 

p. 29). Por esse modo se produz a desqualificação da família pobre/vulnerável e a sua negação 

enquanto uma outra possibilidade de configuração familiar. 

É notório o temor que existe por parte dos/as estudantes e das famílias em relação ao 

conselho tutelar devido ao caráter punitivo, como é caracteristicamente reconhecido. Essa 

observação se fez presente em todas as entrevistas. Enfatizam o medo sentido pelas pessoas quando 

se fala sobre conselho tutelar ou quando veem os/as conselheiros/as ou sua equipe técnica. 

Até porque quando chega o conselho [na escola], o conselho [tutelar] tem uma 

imagem às vezes ruim pra criança e adolescente. Ela acha que ele vai chegar e vai 

prender eles. E que não é esse, a gente tá lá pra garantir o direito deles. É o contrário. 

A gente chega na porta da escola com o carro escrito “conselho tutelar”, pra eles é um 

pavor. E, na verdade, a gente tá ali a favor dele [estudante]. Não tá ali contra ele, 

entende? Às vezes, a gente tenta reverter essa história porque quando a criança e o 

adolescente tá fazendo alguma coisa em casa, e fala assim: ‘olha, eu vou chamar o 

conselho tutelar pra te levar’, que não é verdade. Conselho tutelar não leva ninguém. 

(conselheira tutelar Rosana) 

Essa narrativa aborda sobre as referências que a população tem sobre o conselho tutelar: 

terror, medo, prisão, denúncia, punição, etc. É instigante pensar sobre essas impressões acerca do 

órgão. Como se constroem? Esse sentido de punição e de criminalização se afasta da ideia do 

conselho tutelar como um lugar de condição para o aconselhamento, para a reivindicação ou para a 

luta de um direito violado. 

O conselho tutelar opera pela regulação, disciplinarização e controle das condutas das 

famílias que recorrem ao órgão ou que são encaminhadas pelas escolas por meio de mecanismos de 

enquadramento. A lógica dos direitos prescritos no ECA é uma estratégia de controle da vida das 

crianças, adolescentes e suas famílias, sobretudo pobres, aos interesses do Estado. Há uma 

ampliação de forças que fortalece o Estado como interventor na regulação das vidas na sociedade 

capitalista. As técnicas disciplinares se expandem na sociedade de controle travestidas dos discursos 

de liberdade, segurança e proteção. 
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CONCLUSÕES 

A perspectiva desenvolvida neste trabalho foi do exercício da problematização sobre a 

expansão da lógica judicializante na vida social e os seus efeitos nas produções de subjetividades, 

tendo em vista as ressonâncias no campo educacional. Essas produções, que geram pedidos de 

punição e castigo e práticas de denúncia e vigilância, com a crença na lei como referência da vida, 

têm conduzido o processo de judicialização da vida. Com um conjunto de forças atuantes, 

percebemos a expansão capilarizada, com ênfase nos territórios da escola e do conselho tutelar, dos 

procedimentos dos tribunais no cotidiano da vida humana, que ditam a regulação e o controle das 

condutas. Uma reprodução de tribunais que opera com discursos e práticas moralizantes, com 

sanções e com assujeitamentos diante desses fluxos cotidianos, destacamos o funcionamento da 

maquinaria e de suas engrenagens nesses espaços instituídos – a escola e o conselho tutelar – que 

vão moldando posturas policialescas calcadas na lógica penal. 

Por fim, no exercício de tensionar essas produções é que convocamos o desejo de abrir 

brechas e pautar práticas desjudicializantes, que possam romper com as capturas em nosso presente 

para mirar outros modos de funcionamento que não prezem pela contenção da vida, mas que 

possam trazer à tona insurgências pela afirmação da vida como potência, sobretudo na escola, 

espaço de formação e convivência que desejamos continuar construindo e pensando. 
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Resumo 

Como se desdobra o processo de judicialização da vida escolar hoje? Como esse processo configura um 
caminho recorrente na resolução/mediação dos conflitos escolares? Que significações e efeitos isso 
produz? Tendo em vista o levantamento dessas indagações, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar os discursos e as práticas vinculados ao processo de judicialização da vida escolar na 
contemporaneidade, com ênfase nas relações entre a escola e o conselho tutelar. Apesar deste ser um 
órgão não jurisdicional, observa-se que tais atravessamentos têm sido operados por lógicas 
judicializantes, calcadas na lógica penal, produzindo efeitos no cotidiano escolar. Para problematizar 
como este processo tem se desdobrado e as forças subjacentes a ele, coloca-se em discussão o conceito 
judicialização. Sob a orientação metodológica da pesquisa-intervenção, inspirada no método da 
cartografia, coloca-se em discussão as relações entre a escola e o conselho tutelar no município de São 
Gonçalo (RJ), contexto desta pesquisa, para problematizar as demandas encaminhadas entre esses 
territórios que intensificam as produções do judiciável, colocando em funcionamento a lei como 
referência da vida. Para tanto, sem o intuito de proferir juízos ou encaixá-las em parâmetros de verdade, 
realizou-se entrevistas semiestruturadas com conselheiros/as tutelares que serão tomadas como 
analisadores da problemática em questão. Por fim, sob o respaldo de proteção e de segurança, destaca-
se um conjunto de forças presentes atuando na maquinaria judicializante, provocando efeitos nas 
produções de subjetividades diante da expansão do processo de capilarização dos poderes jurídicos no 
espaço escolar, que geram novos regimes de regulação e de controle dos modos de existência. 

Palavras-chave: Judicialização; Escola; Conselho Tutelar. 

Notas de fim 

___________________________________ 
i “Desde 1998, o Grupamento especializado de Ronda Escolar foi criado com o objetivo de atender os alunos da rede 
municipal de ensino, além de manter proteção de serviços, bens e instalações nas unidades escolares municipais”. 
Disponível em: <http://www.pmsg.rj.gov.br/guardamunicipal/grupamentos.php>. Acesso em: 28 de novembro de 2019. 
ii “A insegurança moderna não seria a falta de proteção, mas antes seu inverso, sua sombra projetada num universo 
social que se organizou em torno de uma busca sem fim de proteções, ou de uma busca tresloucada de segurança” 
(CASTEL, 2005, p. 8). 
iii Para garantir o anonimato dos/as entrevistados/as, foram dados nomes fictícios a todos/as os/as conselheiros/as 
tutelares. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 943 

RELAÇÕES ENTRE CONTEXTOS SOCIAIS DE JOVENS “OUTSIDERS” E O TEMA DAS 

DROGAS NA ESCOLA 

Aline Silva Machado – PUC-Rio – EDEM 

Luana Magalhães – PUC-Rio 

INTRODUÇÃO 

Processos de indisciplina e transgressões de regras por jovens em fase escolar são objeto de 

preocupação dentro e fora da escola. A análise de processos sociológicos ligados às vivências de 

jovens outsiders pode esclarecer questões importantes a respeito de como os processos de 

transgressões se dão e como podem ser abordados e elaborados dentro do ambiente escolar. Uma 

transgressão presente na escola e que se relaciona com preocupações legítimas ligadas a saúde 

individual e coletiva é o uso de drogas. 

As drogas são discutidas socialmente a partir de diferentes perspectivas, que podem se 

referir diretamente ao uso de drogas, com seus impactos individuais e sociais, ou a questões sobre 

políticas públicas de combate às drogas, também com seus variados impactos. Os debates 

corriqueiros sobre drogas são travados com argumentos baseados em informações que nem sempre 

correspondem a conhecimentos atuais e com base científica. Muitas vezes os argumentos e 

concepções mobilizados se conectam fortemente com valores da esfera individual, como questões 

de ordem moral e religiosa, formando um contexto complexo e desafiante para o debate que pode 

ser feito no ambiente escolar. 

Considerando o panorama geral da educação escolar brasileira, é importante destacar que 

sua principal característica é a desigualdade. Há fortes desigualdades de aprendizado entre grupos 

de alunos quando classificados por sexo, cor e nível socioeconômico. Em um extenso estudo 

quantitativo sobre os desempenhos no ensino fundamental demonstrados na Prova Brasil, Alves e 

colaboradores (2016) exploram as desigualdades dentro da rede pública de ensino. São encontradas 

diferenças que chegam a corresponder a mais de 3 anos de aprendizagem, entre estudantes da 

mesma série na rede pública. Essa diferença maior é encontrada entre meninas brancas de nível 

socioeconômico alto e meninos negros de nível socioeconômico baixo, quando avaliada 

proficiência em leitura de estudantes do quinto ano (ALVES et al., 2016). Em um contexto escolar 

tão desigual, jovens que possuem comportamentos desviantes (ou de transgressões) encontram 

dificuldades para se manter na escola. 
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Considerando estes aspectos, neste estudo, procuramos analisar processos sociológicos de 

contextos sociais de jovens que praticam transgressões, incluindo noções sobre coesão social, 

relações com a escola e paralelos com possibilidades de trabalho pedagógico sobre o tema das 

drogas. Esta análise foi feita a partir de estudos de Elias e Scotson (2000), Bourdieu (1983; 2015) e 

de conceitos da obra de Durkheim, explorados por Collins (2009). 

CONTEXTOS SOCIAIS DE JOVENS OUTSIDERS 

No livro “Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma 

pequena comunidade”, Elias e Scotson (2000) documentam o estudo de uma pequena comunidade 

de periferia urbana, e de área industrial, que é centralizada em um bairro relativamente antigo, com 

mais duas povoações/bairros mais recentes, na época do estudo. O bairro mais tardiamente ocupado 

possui relação diferenciada com os outros dois bairros. Este bairro mais recente (zona 3) tinha nível 

de criminalidade destacadamente mais elevado, tido como uma zona de delinquência (ELIAS e 

SCOTSON, 2000). 

No estudo, foi encontrada divisão clara entre um grupo de pessoas já estabelecido há muito 

tempo na comunidade, nas zonas menos recentes (com núcleo estabelecido há cerca de oitenta anos) 

e um grupo cuja chegada foi mais recente (há cerca de vinte anos). Esta é a divisão que nomeia o 

livro, já que os moradores mais recentes eram tratados como outsiders, estigmatizados e vistos 

como possuidores de menor valor humano pelos moradores antigos, os estabelecidos (ELIAS e 

SCOTSON, 2000). Esta relação de hierarquização de valor humano criada e afirmada pelo grupo 

mais antigo é um fenômeno social comum e se coloca nas relações de forma que o grupo tido como 

outsider acaba aceitando esta posição subalterna, com resignação, internalizando uma autoimagem 

de possuidor de menos virtudes e respeitabilidade (ELIAS e SCOTSON, 2000). 

É importante ressaltar que não havia diferenças de classe social, ocupação, nacionalidade, 

renda, cor, etnia, tipo de residência ou qualquer outra diferença evidente entre estes bairros, o que 

variava, dentre as características das pessoas era apenas o tempo de moradia na região e aspectos 

das suas relações, como veremos (ELIAS e SCOTSON, 2000). Um fato importante encontrado na 

pesquisa é que o grupo estabelecido tinha uma grande coesão interna. Já os outsiders não 

conseguiam criar tal coesão entre si, nem com o grupo de estabelecidos (ELIAS e SCOTSON, 

2000). 

O fenômeno da estigmatização é discutido no livro diferenciando-o de preconceito. O 

preconceito é definido como algo que tem base nas estruturas de personalidade dos indivíduos, 
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assim, é o caso quando uma pessoa tem desapreço por outra a partir das características individuais 

tanto de quem faz o juízo de valor, quanto da pessoa que é julgada (ELIAS e SCOTSON, 2000). No 

caso da estigmatização, a discriminação não ocorre com base em características individuais, ela 

acontece porque a pessoa discriminada faz parte de um grupo considerado inferior pelo grupo ao 

qual pertence a pessoa que discrimina (ELIAS e SCOTSON, 2000). 

Dentre os fatores que geravam afastamento dos estabelecidos em relação ao grupo morador 

da terceira zona (os outsiders), foi apontado um perfil de comportamento de muitos dos jovens do 

local, que envolvia transgressões a comportamentos considerados adequados pelos moradores 

estabelecidos. É destacado que a própria estrutura social e de espaços públicos do bairro pode 

influenciar nas personalidades desenvolvidas pelos jovens que nele moram (ELIAS e SCOTSON, 

2000). Foi identificado que a maioria dos jovens delinquentes era proveniente da zona 3, e nenhum 

da zona 1 (região mais antiga). Sobre isso, destaca-se que, com a coesão social nas regiões mais 

antigas, há padrões mais claros de criação e conduta das crianças e jovens. Padrões estes partilhados 

pelas famílias e bem consolidados. Assim, também era mais difícil para os jovens transgredir os 

padrões, posto que a coesão social gerava uma rede de controle, a partir de adultos que conheciam 

os jovens e suas famílias (ELIAS e SCOTSON, 2000). 

Para os jovens da zona 3, os padrões de criação e de conduta eram mais variados entre as 

famílias e isso fazia com que não houvesse um reforço destes padrões e seus valores no ambiente 

externo ao familiar (ELIAS e SCOTSON, 2000). Além disso, havia menos atividades extraescolares 

com as quais podiam se envolver e a falta de coesão social impossibilitava que houvesse uma rede 

de adultos conhecidos que pudessem reforçar o apelo a comportamentos considerados adequados 

(ELIAS e SCOTSON, 2000). Assim, neste local havia mais jovens que brigavam com mais 

frequência e que muitas vezes se divertiam com vandalismos e provocações. 

Foi destacada também a carência de locais, ou atividades, de lazer para os jovens na zona 3, 

o que contribuía em muito com seus comportamentos inadequados nas áreas públicas. A vigilância 

policial nessa zona era intensa, com isso, muitos jovens tinham passagem na polícia (ELIAS e 

SCOTSON, 2000). Estes jovens se queixavam tanto da vigilância quanto da falta de opções de 

lazer, como grupos jovens e clubes. Uma afirmação interessante feita pelos autores foi de que, ao 

observar jovens circulando nas ruas como quem não sabe o que fazer para se divertir, lhes parece 

que o lazer é algo que envolve atividades que precisam ser ensinadas, que aqueles jovens pareciam 

demandar aprendizado de atividades de lazer (ELIAS e SCOTSON, 2000). 
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Podemos relacionar alguns dos temas destacados na obra de Elias e Scotson com a tradição 

durkheimiana da Sociologia, trazendo elementos desta tradição que foram colocados por Collins 

(2009). Para responder o que mantém uma sociedade coesa, Durkheim elaborou a Lei da gravidade 

social, destacando a importância das relações estruturais entre os indivíduos, como: quem está na 

presença de quem, por quanto tempo e em qual espaço (COLLINS, 2009). Assim, a principal 

explicação de Durkheim para o suicídio é a falta de densidade social no grupo a que a pessoa 

pertence, pois, o autor coloca que a estrutura social do grupo faz com que os indivíduos se sintam 

parte deste coletivo, sendo isso uma espécie de proteção para o indivíduo que forma uma “moral de 

casulo” (COLLINS, 2009, p. 164). 

Neste ponto, podemos traçar uma relação com o que foi apontado como problemático para o 

grupo de pessoas da zona 3 estudada por Elias e Scotson (2000). Como neste local havia baixa 

coesão social, é possível que os jovens tivessem dificuldade para se sentirem parte de algum grupo. 

Com esta dificuldade, é mais provável que os comportamentos sejam mais deslocados do que se 

espera pelo grupo de estabelecidos, já que os jovens não experimentam a chamada “moral de 

casulo” compartilhada com os adultos dos grupos estabelecidos. Os jovens das zonas 1 e 2 

apresentam comportamentos mais alinhados com o que os adultos destas áreas esperam (ELIAS E 

SCOTSON, 2000). 

Sobre como se forma esta moral de casulo, Collins (2009) aponta o “mecanismo dos rituais 

sociais”, apresentado por Durkheim. Estes rituais são momentos de densidade social extrema, 

quando as pessoas voltam atenção para uma mesma coisa e têm consciência do grupo ao seu redor, 

com certas ideias passando a representar o grupo, tornando-se seus símbolos (COLLINS, 2009). É 

importante destacar o conceito de “densidade moral”, que transcende a densidade física e diz 

respeito ao quanto as pessoas envolvidas nos rituais sociais possuem uma vida em comum, com 

encontros periódicos e atenção voltada para o próprio grupo (COLLINS, 2009). 

É interessante notar o quanto os fatores apontados pelos jovens da zona 3 como 

problemáticos em sua rotina podem ser relacionados com possíveis “mecanismos de rituais sociais”. 

Por exemplo, se houvesse constância de atividades extraescolares como grupos jovens ou clubes 

esportivos, haveria uma frequência de encontros que corresponderiam a rituais sociais, podendo 

trazer uma densidade moral para estes grupos de jovens ou favorecer alguma prevenção de 

aproximações da delinquência. Assim, podemos aproximar o que Elias e Scotson (2000) 

desenvolveram a respeito dos diferentes padrões de coesão social, na comunidade que estudaram, 
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com o que Collins (2009) apresenta como densidade moral, conceito desenvolvido na obra de 

Durkheim. 

REFLEXÕES SOBRE A JUVENTUDE E A ESCOLA 

Collins (2009) aponta Bourdieu como um dos estudiosos que compõem a tradição 

durkheimiana e que buscou unir as perspectivas micro e macrossociológicas em suas análises. 

Bourdieu (1983) problematiza o conceito de juventude, apontando as relações de poder que 

perpassam a definição de um grupo como um grupo de jovens ou não. 

Não se trata de negar a existência da juventude ligada a tempo de vida, o que o autor coloca 

é que a classificação de pessoas como jovens é uma divisão arbitrária de idades, tanto que varia em 

diferentes sociedades, e está relacionada com disputas e relações de poder (BOURDIEU, 1983). 

Um exemplo dado é quando os mais velhos incentivam uma ideologia de virilidade e violência nos 

mais jovens, deixando reservada para si a sabedoria e o poder da sociedade. Assim, uma 

classificação impõe limites, produzindo uma ordem com suas normas e expectativas. Isto acontece 

nas classificações por idade, mas também por sexo e classe social (BOURDIEU, 1983). Desta 

forma, o autor coloca que a juventude é construída socialmente em uma disputa entre jovens e 

velhos. 

Bourdieu (1983) aponta que jovens de determinadas classes sociais, mais baixas, antes não 

tinham acesso a “ser adolescente”, nem tinham acesso ao “ensino secundário” (podemos tomar 

como análogo ao ensino médio). Isto é destacado como um fato social muito importante, porque o 

ensino secundário ocorre numa idade em que, antes desse acesso, eles estariam trabalhando. O 

acesso a esse nível de ensino possibilita ocupar uma posição de adolescente estudante, numa 

existência separada do mundo adulto e do trabalho (BOURDIEU, 1983). Essa posição nem sempre 

é desejada por estes jovens, assim, um dos principais motivos pelos quais adolescentes de classes 

populares desejam sair da escola é para ingressar no mundo do trabalho, alcançando o status de 

adulto e desenvolvendo capacidades econômicas que podem lhe gerar certos graus de autonomia 

(BOURDIEU, 1983). 

A respeito especificamente da escolarização, Bourdieu (2015) destaca que a escola serve 

para a conservação social de maneira muito eficaz, sancionando a herança cultural familiar e 

mantendo baixa a mobilidade social. As crianças de classes populares são desfavorecidas e/ou 

eliminadas do sistema escolar por mecanismos objetivos, ligados a privilégios culturais das crianças 

de classes mais abastadas (BOURDIEU, 2015). É importante notar que, para além das formas 
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diretas de orientações e auxílios na escolarização, as famílias transmitem às crianças o que o autor 

chama de capital cultural. Transmitido por vias indiretas, este capital corresponde a um sistema de 

valores que contribui para o posicionamento frente às instituições, como a escola (BOURDIEU, 

2015). Assim, há relação entre o nível cultural da família e o sucesso escolar da criança, de maneira 

relacionada não apenas com a classe social, mas com o histórico cultural da família (BOURDIEU, 

2015). 

Neste ponto, podemos fazer ligações entre os pensamentos de Bourdieu sobre juventude, 

escolarização e capital cultural com o que vimos anteriormente a respeito da delinquência (ou 

suposta delinquência) dos jovens do grupo social tido como outsider no estudo de Elias e Scotson 

(2000). Podemos entender que o capital cultural de estabelecidos e outsiders era diferente e foi 

fonte das divergências e desejos de distinção, especialmente por parte dos estabelecidos, que 

possuíam capital cultural reconhecido como adequado na comunidade. Assim, às famílias que se 

estabeleceram posteriormente na vizinhança caberia um processo de aproximação da cultura 

estabelecida, com suas normas morais, o que é um processo lento. Além disso, os jovens do grupo 

de outsiders em final de escolarização, na fase de não serem nem adultos, nem crianças (com 

autonomia parcial), tinham poucas opções de atividades em grupos que lhes permitissem maior 

compartilhamento de capital cultural com os jovens do grupo de estabelecidos. Isso foi fator 

importante para estes jovens se manterem com comportamentos desviantes do esperado pela 

população estabelecida. 

Estudando fenômenos da juventude no Brasil, Sansone (2003) observa variações em relação 

a escolarização e oportunidades de ocupação e mudanças que ocorreram na década de 90. Sansone 

(2003) relata melhoras nos índices de pobreza absoluta, porém uma manutenção da distância entre 

ricos e pobres, ou seja, a persistência de grande desigualdade social no Brasil. Há a identificação de 

uma nova pobreza, pois a geração entre 15 a 25 anos dos anos 90 teve aumento no grau de 

escolaridade, comparado à geração anterior (SANSONE, 2003). Apesar disso, os desafios inerentes 

à desigualdade se mantém. 

Alves, Franco e Ribeiro (2008) estudaram segregação residencial e desigualdade escolar no 

Rio de Janeiro, destacando o modelo de segregação que associa proximidade territorial e distância 

social, comum nas favelas concentradas em áreas enobrecidas da cidade. A partir de dados do 

Censo demográfico do ano 2000, observam a defasagem escolar em 1 ano ou até mais de alunos 

moradores de favelas (distorção idade-série) e que em favelas localizadas em regiões mais 

abastadas da cidade há predomínio da evasão escolar em comparação a atraso (ALVES; FRANCO; 
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RIBEIRO, 2008). Os pesquisadores apontam que esta questão da evasão escolar estaria associada à 

maiores oportunidades de trabalho e renda que alunos moradores de favelas localizadas em regiões 

mais abastadas possuem (ALVES; FRANCO; RIBEIRO, 2008). Esta tendência dialoga com as 

colocações de Bourdieu (1983) sobre o desejo dos jovens de alcançar o status de adulto, através do 

desenvolvimento de capacidades econômicas. 

A discussão sobre o tema das drogas na escola relaciona-se com as reflexões a respeito de 

comportamentos de outsiders na juventude e as relações complexas da juventude com a instituição 

escolar que encerra muitas desigualdades. Isto porque o uso de drogas, em geral, é visto como um 

comportamento desviante, especialmente quando praticado por jovens em fase escolar. Assim, os 

jovens usuários de drogas podem ser entendidos, especialmente do ponto de vista da instituição 

escolar, como outsiders, que demandam trabalho pedagógico a respeito da questão do uso de 

drogas. 

O TEMA DAS DROGAS E A JUVENTUDE NA ESCOLA 

Sobre a presença da temática das drogas no cotidiano dos jovens, isto relaciona-se com a 

existência de diferentes percepções de risco e com diferentes tomadas de decisões sobre saúde 

individual. Silva e colaboradoras (2015) destacam a importância de se construir espaços de escuta 

dos adolescentes, para a “emergência das contradições sociais, das discussões e reflexões sobre o 

cotidiano” (SILVA et al., 2015). Nesses espaços é possível entender demandas dos estudantes a 

respeito da problemática do uso de drogas. Foi destacado na pesquisa o interesse que os alunos 

tiveram em discutir esta temática, trazendo conflitos vivenciados e sentimentos, à medida que foram 

percebendo o espaço de conversa como um ambiente seguro (SILVA et al., 2015). 

É especialmente interessante que este envolvimento dos estudantes participantes da pesquisa 

foi um fato tido como surpreendente, já que os profissionais da escola não esperavam este resultado 

e haviam alertado as pesquisadoras para um risco de não participação/colaboração por parte dos 

alunos (SILVA et al., 2015). Os profissionais da escola apontaram para as pesquisadoras que os 

alunos não respeitavam os policiais de um programa de prevenção ao uso de drogas que era 

aplicado na escola e que muitos alunos viam os traficantes como ídolos (SILVA et al., 2015). 

A partir disto, podemos destacar tanto a importância do espaço de conversa sobre drogas 

quanto o desafio que é estabelecer este espaço, especialmente em escolas periféricas com presença 

forte do tráfico de drogas. Um espaço de diálogo seguro e permanente dentro da escola torna-se um 
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fomento para uma coesão entre os estudantes, permitindo o reconhecimento de inseguranças e 

demandas em comum, mesmo entre jovens com diferentes origens. 

Cabe notar que as escolas estão expostas de formas muito diferentes aos riscos e interações 

com questões relacionadas às drogas. Estudando escolas localizadas em favelas no Rio de Janeiro, 

Penha e Figueiredo (2009) encontraram um contexto de violência ostensiva do tráfico de drogas na 

favela, com uma percepção, por parte de profissionais da escola, de que era este grupo que ditava as 

leis do local. Os profissionais desenvolveram esta percepção a partir da própria interação com os 

alunos, que traziam para a escola valores ligados à dinâmica de violência (PENHA e 

FIGUEIREDO, 2009). 

Assim, o tráfico de drogas apresentou influência na dinâmica da escola, inclusive trazendo 

uma identidade de subversão e hierarquia a alunos com mais proximidade com membros do tráfico 

de drogas, reverberando em conflitos nos seus relacionamentos com os professores (PENHA e 

FIGUEIREDO, 2009), isto porque as identidades se constroem nas interações. Além disso, outros 

desafios se colocam para as escolas inseridas em áreas dominadas pelo tráfico, como a proximidade 

de conflitos armados ligados a disputas entre traficantes ou repressão do tráfico. 

Em uma pesquisa com lideranças de favelas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o 

grupo “Movimentos” (grupo de mobilização social formado por jovens de periferias) expõe 

desafios e possibilidades para se falar sobre drogas dentro e a partir das favelas e periferias 

(MOVIMENTOS, 2018). Como parte da conclusão, a pesquisa indica forte crítica à lógica da 

“guerra às drogas” e necessidade de elaboração de uma nova política pública sobre drogas no 

Brasil, considerando a gravidade da violência da qual a atual política de drogas participa nas áreas 

com população de baixa renda. 

Relacionando com algumas reflexões sociológicas desenvolvidas anteriormente neste texto, 

podemos analisar que há uma tendência de distância entre as perspectivas de alunos e profissionais 

da escola a respeito do uso de drogas. Isso ocorre em coerência com o fato de, em geral, possuírem 

origem e meio social diferentes, desenvolvendo diferentes valores morais. Com esta distância entre 

os grupos sociais de profissionais e alunos, há dificuldade para a promoção de diálogos profícuos. 

Tanto o consumo de drogas quanto o tráfico de drogas podem ter significados muito diferentes para 

estes dois grupos, assim sendo, há risco de que os profissionais estigmatizem estudantes que 

expressem valores muito diferentes dos seus a respeito deste tema, que é delicado na sociedade. 

Assim, os estudantes estigmatizados podem ser vistos como outsiders e ter menos acolhimento em 

espaços de diálogo na escola. 
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As concepções dos profissionais de educação e dos estudantes são importantes para 

viabilizar os diálogos e devem ser compreendidas e representadas nos espaços escolares. Araldi e 

colaboradoras (2012), estudando representações sociais dos educadores sobre o tema, encontraram 

estigmatização da adolescência e do uso de drogas nesta fase de vida. Esta tendência pode estar 

relacionada a dificuldade de diálogo aberto sobre a questão e a poucas iniciativas de prevenção ao 

uso abusivo (ARALDI, 2012). 

Abordagens a respeito das drogas com discurso repressivo ou com foco em diminuir a oferta 

de drogas na intenção de prevenir o uso (na chamada lógica de “guerra às drogas”) podem implicar 

ações de repressão que nem sempre trazem resultados (MOREIRA et al. 2006). Com potencial de 

enfrentamento de tal cenário, a perspectiva/abordagem de redução de danos é apontada como uma 

alternativa para trabalhar o tema das drogas. Moreira e colaboradores (2006) defendem a 

abordagem da redução de danos na chamada escola promotora de saúde, que pode “tirar o 

maniqueísmo de usar ou não usar substâncias psicoativas do centro das discussões, para poder 

desenvolver ações de promoção de saúde com toda a população escolar” (MOREIRA et al., 2006, p. 

813). 

Esta abordagem (de redução de danos) embasou o trabalho de Silva e colaboradoras (2015), 

citado anteriormente, que promoveram um espaço seguro de diálogo sobre drogas, onde se pode 

aprofundar o entendimento sobre o assunto. Neste espaço de diálogo há a possibilidade de inclusão 

de estudantes que possuem defasagem escolar e maior risco de evadirem a escola. Assim, há 

oportunidade de maior aproximação cultural entre os jovens que possuem diferentes capitais 

culturais, sendo uma forma de lidar com as desigualdades entre os estudantes, oferecendo um 

espaço de coesão social. Espaço este que foi apontado, em nossa discussão sobre outsiders, como 

uma provável demanda de grupos de jovens estigmatizados. Os profissionais da escola também 

poderão compreender mais as concepções dos estudantes ao participarem destes espaços de diálogo, 

potencializando a superação de tendências de estigmatização que dificultam aproximações 

significativas com os alunos em iniciativas de prevenção de uso abusivo de drogas. 

CONCLUSÕES 

Neste artigo trazemos reflexões sobre temas da sociologia que se relacionam com visões a 

respeito de comportamentos desviantes, tal como pode ser encarado o comportamento de uso de 

drogas na adolescência/juventude. Assim, compreender questões ligadas a estigmatização e a 

necessidade de espações de coesão social mostraram-se importantes para analisar as formas de lidar 
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com a questão das drogas no ambiente escolar. Distanciamentos culturais/sociais entre profissionais 

da escola e alunos interferem na possibilidade de debate a respeito de temas controversos como o 

uso e o tráfico de drogas. Especialmente, podem interferir negativamente no desenvolvimento de 

espações seguros de diálogo e coesão social entre jovens escolares, que se configuram como 

provável demanda para estudantes que expressam comportamentos desviantes. 

REFERÊNCIAS 

ALVES, M. T. G.; SOARES, J. F; XAVIER, F. P. Desigualdades educacionais no ensino fundamental de 2005 a 2013: 
hiato entre grupos sociais. Revista Brasileira de Sociologia, v. 4, n. 7, p. 49-82, 2016. 

ALVES, Fátima; FRANCO, Creso; RIBEIRO, Luiz Cesar.  Segregação residencial e desigualdade escolar no Rio de 
Janeiro. In: RIBEIRO, Luiz Cesar.; KAZTMAN, Ruben (orgs), A Cidade contra a Escola? Segregação urbana e 
desigualdades educacionais em grandes cidades da América. Editora Letra Capital, Rio de Janeiro, 2008, p 91-115. 

ARALDI, J.C. et al. Representações sociais de professores sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas na 
adolescência: repercussões nas ações de prevenção na escola. In: Interface Comunicação Saúde Educação.v.16, n.40, 
p.135-46, jan./mar. 2012. 

BOURDIEU, Pierre. A Escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. Tradução de Aparecida Joly 
Gouveia. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio (Org.). Escritos de educação. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 
2015. 

BOURDIEU, Pierre. A juventude é apenas uma palavra. In: Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero. 1983. 
P. 112-121. Disponível em: http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/wp-content/uploads/2014/04/a-juventude-e-
apenas-uma-palavra-bourdieu.pdf Acesso em: 06 jul 2019. 

COLLINS, Randall. A tradição durkheimiana. In: COLLINS, Randall. Quatro tradições sociológicas. Petrópolis: Vozes, 
2009, p.157-204. 

ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. Os Estabelecidos e os Outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma 
pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. 

MOREIRA, F.G.; SILVEIRA, D.X.; ANDREOLI, S.B. Redução de danos do uso indevido de drogas no contexto da 
escola promotora de saúde. Rio de Janeiro. Ciência Saúde Coletiva, v. 11, n. 3, p. 807-816, 2006. 

MOVIMENTOS. O que lideranças jovens de favela pensam sobre política de drogas? CESEC, 2018. Disponível em: 
<http://www.movimentos.org.br/publicacoes>. Acesso em: 29 jun. 2019. 

PENHA, A. C. S.; FIGUEIREDO, M. D. O impacto do tráfico de drogas na rotina escolar. In: A. R. Paiva; M. B. 
Burgos (orgs.), A escola e a favela, Rio de Janeiro, Editora PUC-Rio/Pallas, 2009, p. 265 – 280. 

SANSONE, Lívio. Jovens e oportunidades: as mudanças na década de 1990 - variações por cor e classe. In; 
HASENBALG & VALLE SILVA (Orgs.). Origens e Destinos: Desigualdades sociais ao longo da vida. Rio de Janeiro: 
Topbooks Editora e Distribuidora de Livros Ltda, 2003.   

SILVA, A. G.; RODRIGUES, T. C. L; GOMES, K. V. Adolescência, vulnerabilidade e uso abusivo de drogas: a 
redução de danos como estratégia de prevenção. Rev. psicol. polít., São Paulo, v. 15, n. 33, p. 335-354, ago. 2015. 
Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
549X2015000200007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 01 jul.  2019. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 953 

Resumo 

Processos de indisciplina e transgressões de regras por jovens em fase escolar são objeto de 
preocupação dentro e fora da escola. A análise de processos sociológicos ligados às vivências de jovens 
outsiders (transgressores ou desviantes) pode esclarecer questões importantes a respeito de como os 
processos de transgressões se dão e como podem ser elaborados dentro do ambiente escolar. Uma 
transgressão presente na escola e que se relaciona com preocupações legítimas ligadas a saúde 
individual e coletiva é o uso de drogas. Neste estudo, procuramos analisar processos sociológicos 
ligados a jovens que praticam transgressões, colocando em questão noções sobre coesão social, relações 
com a escola e paralelos com possibilidades de trabalho pedagógico sobre o tema das drogas. Esta 
análise foi feita a partir de estudos de Elias e Scotson (2000), Bourdieu (1983; 2015) e de conceitos da 
obra de Durkheim, explorados por Collins (2009). Em dinâmicas sociais em que há baixa coesão social, 
com poucos espaços para compartilhamento de valores coletivos, é provável que os jovens tenham 
dificuldade para se sentirem parte de algum grupo e tendam a apresentar comportamentos tidos como 
desviantes pelos grupos estabelecidos. Sendo assim, jovens com comportamentos desviantes, como o 
uso de drogas, podem ser estigmatizados e mais apartados de um acolhimento social. Na dinâmica 
escolar, é importante que os profissionais da escola compreendam a complexidade dos processos 
ligados a comportamento desviantes para poderem promover espaços de diálogo impulsionadores de 
coesão social entre os jovens, abordando e aprofundando questões a respeito de saúde individual e 
coletiva, no sentido de prevenir o uso problemático de drogas. 

Palavras-chave: Juventude; Outsiders; Desigualdade; Drogas; Escola. 
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INTRODUÇÃO 

A discriminação se faz presente em muitos momentos na vida das pessoas, no entanto é na 

sua inserção escolar que ela é mais reproduzida, pois nela os processos de exclusões e 

desigualdades discriminam e inferiorizam várias culturas e muitas identidades que fogem dos 

padrões eurocêntricos. Esse fato foi relatado por Pinto (1993), mas lamentavelmente a situação da 

população negra hoje, no Brasil, após 27 anos, não é muito diferente, principalmente quando se 

trata da população Jovem. 

Nesse tocante a educação, 27% dos jovens de 18 a 24 anos não completaram o ensino 

fundamental que tem como período obrigatório de 9 anos, e outros 27 %, ainda que tenham 

completado o Ensino Fundamental, não “ingressam no ensino médio ou ingressam, mas não o 

concluem”, ou seja um total de 54%, mais de 12 milhões de jovens não concluem o ensino Médio, 

logo eles não possuem as qualificações formais para ingressarem no ensino superior. (CARRANO e 

COSTA, 2011, p.72). 

Tendo o exposto, o presente trabalho se justifica por ter a princípio como principal foco a 

juventude negra de nosso Colégio, situado na cidade de Macaé, e nossas praticas docentes contra a 

discriminação racial e a busca por melhores condições para essa juventude através de aulas que 

trabalhem a autoestima e a valorização do Negro, bem como a Cultura afro-brasileira.  No entanto, 

através dos encontros e desencontros e conversas no cotidiano escolar, com colegas de outras 

unidades escolares, houve o convite de levá-lo para outras escolas do Rio de Janeiro, situadas em 

comunidades com jovens em condição de vulnerabilidade social, expostos a constante violência, e 

que muitas vezes são esquecidos pelo poder público. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O tema juventude alcançou maior visibilidade nos últimos 15 anos no Brasil como 

produto de intersecção de vários domínios da vida social e da ação de diferentes atores. 

Os jovens entram em pauta das políticas públicas como parte da questão social e do 

crescimento da violência no país (SPOSITO, 2009, p. 17). 

Numerosos estudos têm demonstrado que a cor da pele desempenha, no Brasil, “um 

importante fator de diferenciação e, ou estratificação social (SABOIA, 1998). Em nosso caso 

interessa compreender a relação entre raça/cor e juventude” (apud, SILVA, 2010). 
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Utilizamos então nesse trabalho, o conceito bastante objetivo de Pais (2003) que a define 

como “uma categoria socialmente construída, formulada no contexto de particulares circunstâncias 

econômicas, sociais ou políticas; uma categoria sujeita, pois, a modificar-se ao longo do tempo.” (p. 

37) E, continua dizendo que por diversas vezes tem se referido “à juventude enquanto um conjunto 

social cujo principal atributo é o de ser constituído por indivíduos pertencentes a uma dada fase de 

vida”, propõe que ela seja vista “em torno de dois eixos semânticos: como aparente unidade 

(quando referida a uma fase de vida) e como diversidade ( quando estão em jogo diferentes 

atributos sociais que fazem distinguir os jovens uns dos outros)”. Existem vários fatores que 

influenciam e instituem as diferenças, fazendo com que os termos juventude ou jovem se tornem 

plurais, tendo como exemplos, a influência da Classe, se é rural ou urbana, se trabalham ou apenas 

estudam, quanto ao estado civil, fazendo a heterogeneidade dos termos. (PAIS, 2003, p.42) 

Ignorando as identidades desses alunos, pois os indivíduos são formados por identidades. 

Diante desse aspecto é importante ressaltar que Identidade aqui não é entendida como um construto 

fixo, mas sim com algo em constante processo de transformação, pois para Hall (2003), a 

identidade torna-se uma “celebração móvel”, sendo continuamente construída e reconstruída em 

relação aos arranjos pelos “quais somos representados ou interpelados” nos sistemas culturais que 

nos envolvem. Não é definida biologicamente e sim historicamente, de modo que os sujeitos 

assumem identidades diferentes em diferentes momentos, sendo assim em nós há identidades 

contraditórias que estão sendo continuamente deslocadas (HALL, 2003) 

O conceito de raça aqui é visto na perspectiva de Hall (2006), sintetiza dizendo que raça é 

um conceito de construção sociológica, de uso das ciências sociais e humanas que auxilia na análise 

de um sistema social, e não no sentido que lhe é investido pelas ciências naturais, ou seja, “raça é 

uma categoria discursiva e não uma categoria biológica” (p.63). 

As recentes pesquisas de Institutos como o IPEA, o IBGE e algumas ONGs estão 

desmistificando estas ideias já tão disseminadas, que a muito é cultura do nosso país como a 

“dissimulação e a invisibilidade nas questões de exclusão, desigualdade e extermínio deliberado 

contra dos descendentes de povos milenares africanos” (OLIVEIRA, 2005, p.178) 

A conclusão do trabalho de Oliveira (2005) com os dados da “Análise sociológica da 

pesquisa domiciliar do Programa Macaé Cidadão”, nos traz confirmações sobre a situação de 

discriminação em que homens negros e mulheres negras passam. 

O racismo é estrutural, ou seja, faz parte da constituição das relações sociais, 

caracterizando-se como mais uma forma de exercício de opressão de alguns homens e 
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mulheres sobre outros homens e mulheres. Suas manifestações se expressam de forma 

sutil e aberta, demonstrando uma perversidade contra o indivíduo, a ponto dos 

próprios indivíduos que sofrem o racismo não admitirem que se encontram nessa 

situação, às vezes negando a própria condição étnico-racial – estampada na pele, nos 

cabelos, nos traços fenótipos, etc - ou manifestando atitudes e comportamento contra 

pessoas da mesma etnia”. 

DESENVOLVIMENTO 

Trazemos aqui algumas práticas realizadas em sala de aula. É importante tornar claro que é 

um trabalho continuo que vem sendo feito, mas, importante por pequenos resultados que já podem 

ser observados quanto à autoestima desses jovens e a sentimento de valorização de sua cor. 

Em sala de aula trabalhamos com significados das palavras, fotos de personalidade 

(valorização de nossas personalidades negras pouco reverenciadas pela grande mídia, pois, tornam 

nossos heróis invisíveis para nós mesmos.) e músicas. 

Há um tempo, ouvimos de uma colega de trabalho: 

“Não existe racismo no nosso colégio fico feliz por isso logo não vejo a necessidade 

de falar sobre o assunto.” 

Tal satisfação nos ocasionou incomodo, pois já havíamos presenciado cenas de racismo no 

colégio e percebemos a falta de esclarecimento do que seria racismo ou uma simples brincadeira, 

olvida-se também o fato de que discriminação racial é crime. 

Partimos então a trabalhar com nossos alunos 

1. Ouvimos de nossos alunos: 

“Vejo negro que não quer ser negro, e discrimina outros negros!”  

Mas,vamos pensar sobre isso? 

• Você quer ser a representação do que é feio ou ruim? Será que uma criança quer? 

Você já viu o que significa Preto, Negro e Branco no Dicionário: 

• Preto: Da cor do ébano, do carvão; negro.(...) 3. Sujo encardido.  4. negro. 5. Difícil, 

perigoso. 

• Negro: Preto. 2. Diz-se do indivíduo que tem a Pele muito pigmentada, escura. 3. 

sombrio, lúgubre (luto, morto).  
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• Branco: da cor da neve, do leite, do cal; alvo (...) 6. Diz-se da raça humana cuja a 

principal característica distintiva é a pouca pigmentação da Pele. 

Quando analisamos as palavras com nossos alunos e alunas, eles ficam impressionados, pois 

nunca tinham atentado para tal fato, uma discriminação sutil que aparece no próprio dicionário. 

Mas, como já ouvi: “Isso é coisa da sua cabeça”. 

Porém, as crianças negras crescem vendo a discriminação ser reforçada principalmente nos 

bancos escolares. O Negro é um indivíduo que tem pele muito pigmentada, mas o Branco é da raça 

humana, que tem como principal característica a pouca pigmentação da pele. Então fica claro para 

meus alunos e alunas que ele que é negro é um simples individuo, enquanto o outro faz parte da 

raça humana. 

2. Grandes personalidades negras. Será que você conhece alguma delas? 

Colocamos fotos e perguntamos se conhecem. Após várias tentativas, mostramos o nome da 

personalidade e falamos um pouco sobre a vida delas. Algumas das personalidades trabalhadas são: 

• Abdias do Nascimento; Aleijadinho; Mário de Andrade; André Rebouças; Carolina 

de Jesus; Conceição Evaristo;Tereza de Benguel; Ruth de Souza; Luiza Mahin; 

Dandara 

3. Músicas: Trabalhamos com músicas, que elevam autoestima, que valoriza a cultura 

africana e afro-brasileira, o cotidiano da população pobre e costumes. Apresentando 

músicos e compositores que como eles também passam ou passaram por situações de 

discriminação. Algumas músicas trabalhadas nas últimas apresentações foram: 

• Chapa ( Emicida Videoclipe, ft. Batucaderas do Terreiro dos Orgãos) 

• Ismália ( Emicida com participação de  Larissa Luz & Fernanda Montenegro) 

• AmarElo ( Emicida com participação de Majur e Pabllo Vittar ) 

4. Debate e falas dos alunos 

CONCLUSÕES 

Nas nossas escolas seguimos currículos monoculturais, no entanto a tarefa de enfrentar e 

extinguir o racismo é nossa, de todos nós. Uma Política de promoção da igualdade racial, em Macaé 

que é o nosso caso, significa possibilitar aos Negros e Negras, quase a metade da população 
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Macaense, contar a história de dentro, contar sua própria história, com a visão de quem está 

vivendo, para superar a invisibilidade. 

Acredito que devamos investir mais em nossa formação e os órgãos responsáveis, investir 

mais na formação continuada dos professores, quanto à temática. Pois, a ausência de uma formação 

adequada abre espaço para professores mal formados, utilizando práticas pontuais, através de algum 

viés das Culturas afro-brasileiras para alegar que a Lei 10639/03, que visa a Cultura afro-brasileira 

no currículo, está sendo cumprida, em dias específicos, feriados, como por exemplo o dia da 

Consciência Negra comemorado no dia 20 de Novembro, perdendo o verdadeiro sentido pelo qual a 

Lei foi criada, o da Reflexão e Conscientização. 

Então, buscando meios durante as aulas, junto aos conteúdos programáticos das disciplinas 

ao longo do ano, desconstruir os efeitos danosos dessa educação racista que ainda temos, depende 

muito de uma mudança na trajetória da formação de professores, além de um engajamento político, 

na luta por uma educação mais crítico reflexiva. 

Precisamos, em relação aos processos educativos, nos importar mais com as relações 

humanas, com o diálogo entre os seres, é esse dialogo faz com que a gente passe a observar o outro, 

não mais como o Outro, mas sim como um igual, em cultura em direitos e deveres, os processos 

necessitam de abertura e o adquirir a consciência, desmistificar as culturas Negras quanto ao 

significado que deram a elas, o do exótico e folclórico. 

O assunto que está muito longe de ser concluído e foi aqui abordado, é apenas o início de 

um projeto de construções de identidades de nossos alunos, a conquista da visibilidade e a elevação 

da autoestima de jovens negros que vivem em situação de risco em sua comunidade. 
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Resumo 

O presente trabalho se justifica por ter como principal foco a juventude negra e nossas práticas 
pedagógicas para a superação do racismo, bem como a elevação da autoestima desse grupo. Surge dos 
encontros e desencontros, além de conversas no cotidiano escolar, assim como, com colegas 
pesquisadores, estudantes e professores interessados na temática. O foco inicial do trabalho eram 
alunos dos colégios onde trabalhamos, no entanto, após convites estendemos o trabalho para outros 
colégios situados no Estado do Rio de Janeiro. Em meio a um turbilhão de ideias, a questão dos jovens 
negros que estão em condição de vulnerabilidade social, expostos a constante violência, faz querer 
compreender e procurar caminhos menos dolorosos a esses que muitas vezes são esquecidos pelo 
poder público. Logo, pensar esse indivíduo a partir de sua visão de mundo e suas necessidades torna-se 
objeto de estudo. Neste trabalho apontamos algumas práticas realizadas em sala de aula, buscando tirar 
da invisibilidade nossa cultura afro-brasileira, valorizando-a. Nessas práticas em sala de aula 
trabalhamos com significados das palavras, fotos e história de personalidades negras (valorização de 
nossas personalidades negras pouco reverenciadas pela grande mídia, pois, tornam nossos heróis 
invisíveis para nós mesmos.) que contribuíram na formação de nosso país e valorização de nossa 
cultura, Músicas e clipes que tratam da temática da violência e genocídio da juventude negra, 
finalizando com debate e fala dos jovens. Concluímos ser importante a continuidade desse trabalho, e 
que este seja realiza junto ao conteúdo programático das disciplinas ao longo do ano e não em datas 
especificas, como por exemplo, o dia da Consciência Negra comemorado no dia 20 de Novembro em 
nosso país. 

Palavras-chave: Juventudes Negras;Violência ;Genocídio;Práticas pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

A violência é, sem dúvida, um dos grandes problemas que persistem há décadas no Brasil, 

de modo geral, e no Estado do Rio de Janeiro, em particular. Seus efeitos são destaque nas mídias, 

nos rádios, nos jornais, nas novelas, nas conversas e nos indicadores sociais (IBGE, ISP, 

Observatórios de Pesquisas). Parte dessa violência apresenta relação com as chamadas “Guerras do 

Tráfico” que, por suas extensões, ultrapassam os limites geográficos dos morros, local onde sua 

presença se dá com certa naturalidade, e o território no qual essa pesquisa foi 

desenvolvida.Partimos dos estudos da Sociologia da Infância (ABRAMOWICZ, 2011; BORBA, 

2008; CORSARO, 2011; KRAMER, 1996; SARMENTO, 2003; SIROTA, 2001) para discutir com 

as crianças o que elas pensam sobre a política de segurança pública denominada Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPPs). Nesse estudo, compreendemos as crianças como sujeitos históricos 

que produzem e são produzidos pela cultura e reconhecem as suas potencialidades infantis. 

A pesquisa com crianças representa alguns desafios.  Kramer (2002) aponta que, ao tratar-se 

desse tipo de pesquisa, a ética e a autoria são fatores primordiais no processo que cerca o seu 

desenvolvimento, visto que existe uma força adulta baseada em um nível hierárquico pelas relações 

de poder. Em concordância, Pereira (2015) afirma que pensar uma ética da responsividade no 

campo da pesquisa científica implica abdicar de uma postura mecânica ou apriorística em relação 

ao conhecimento que habita na recusa ao agir inconsequentemente. Sendo assim, é na evocação do 

outro que a ideia da ética se constrói. 

No caso da investigação que apresentamos, a questão da ética e autoria somou-se à 

delicadeza do tema. Como tratar do que é silenciado dentro da favela? Como discutir autoria com 

um público historicamente invisível para as políticas sociais? 

Começamos apresentando a pesquisa para as crianças e suas famílias. A empiria se construiu 

a partir de nossa rede de relações. Diante do aceite, decido perguntar às meninas e aos meninos 

entrevistados como gostariam de serem chamados e identificados nos relatos da pesquisa e,  para a 

nossa surpresa, a despeito de falarem de um tema que, por vezes, deixou alguns deles 

constrangidos, optaram por manterem os seus nomes originais,  conforme  a fala de João: “o meu 

nome é João e vai continuar sendo João”. (Caderno de Campo, 2019). 

A partir daí, o consentimento para a participação na pesquisa e em tudo o que ela envolve: - 

as observações, as entrevistas, as fotografias - foi constantemente atualizado com as crianças. Além 

da autorização escrita e da manifestação oral expressa por meio do diálogo, foi, igualmente 
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importante, a atenção a outros modos de expressão das crianças que revelassem acordos ou 

desacordos, ou ainda, modos diferentes, passíveis de serem incorporados às estratégias mobilizadas 

pelas pesquisadoras. 

Para a gravação da entrevista, foram utilizados um gravador de voz digital, instalado no 

telefone da pesquisadora, e uma câmera fotográfica para os registros e gravações, em encontros 

realizados nos dias 27 de julho e 03 de agosto de 2019 - em função das férias escolares das crianças. 

AS CRIANÇAS DA/ NA FAVELA: EXPERIÊNCIAS, TERRITÓRIO E AFETIVIDADE 

As Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) surgiram no Estado do Rio de Janeiro em 2008, 

como um discurso de esperança e resposta aos tempos de caos diante da violência e da 

criminalidade no Estado. Tinham como pretensão ser um modelo de ação policial voltado para 

enfrentar, nas favelas, o poder dos grupos criminosos ilegais armados. Sua regulamentação está 

garantida pelo Decreto nº 45.186 de 17 de março de 2015, publicado no Diário Oficial (D.O). Esse 

documento estabelece, em seu artigo 3º, os objetivos das UPPs, que são: 

I - Retomar territórios sob o jugo de grupos criminosos, visando a extinguir a coação 

ilegal sobre seus moradores; II - Reduzir a violência armada, especialmente, a letal; III 

- Recuperar a confiança e a credibilidade dos moradores na polícia. (DIÁRIO 

OFICIAL, 2015) 

Esse modelo trata-se de um projeto de “(re)aproximação entre policiais e moradores nas 

áreas retomadas de grupos armados pelo estado” em que o “fazer moderno e criativo prioriza a 

construção de redes de confiança, para que delas compartilhem polícia e sociedade” e, com isso,  

“reconquistar a legitimidade do Estado” e “recuperar a confiança de moradores que foram 

historicamente excluídos” (MELLO; MUNIZ, 2015, p.48). Nesse trabalho, trataremos, como campo 

de estudo, a unidade do Morro dos Macacos e contaremos com a participação de quatro crianças 

moradoras desse território. 

O senso comum vincula a favela à pobreza, à marginalidade, à falta de saneamento básico e 

às altas taxas de criminalidade/violência. Quando tratamos do imaginário das realidades infantis 

existentes nesses espaços, essa ideia não se altera. 

Nesse sentido, Bittencourt e Caldas (2012) vão salientar que, ao considerarmos as crianças e 

as suas infâncias nesses ambientes, é comum conjugar uma vida marcada pela ausência de 

requisitos básicos para um desenvolvimento saudável. A infância das camadas populares, no auge 
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dos anos 70, foi retratada pelas teorias da “carência” ou da “deficiência” cultural que desqualificam 

as suas especificidades e subjetividades quanto às suas experiências de vida (GOUVEA,1993). 

Não é o caso das crianças entrevistadas.  Estas são impactadas pelo descaso com o território 

da favela, mas possuem acesso a bens sociais, afetivos e culturais. O que lhes impacta, entre outros 

fatores, está relacionado aos anos de grande descaso e à ausência do Estado, que favoreceram o 

protagonismo de grupos criminosos os quais passaram a exercer o controle das relações naquele 

território. 

A ausência do Estado e a naturalização do protagonismo dos criminosos fizeram com que,  

na primeira reunião com os responsáveis, na qual apresentamos a pesquisa, ouvíssemos que eles 

não tinham o que reclamar dos bandidos, já que estes não se apresentavam como um perigo para a 

sua família e que todos sabiam as ordens do morro. Com relação às opiniões sobre a polícia, eles 

disseram que tinham medo de que seus filhos(as) sofressem agressões ou represálias por parte dos 

policiais. Esse fenômeno é explicado por Mello e Muniz (2015), ao dizer que o uso do poder 

coercitivo da polícia emancipa-se e confunde-se com as paixões daqueles que o exercem e, por isso, 

acaba por transparecer menos segurança e favorece mais os arranjos particulares e personalistas de 

proteção. 

As crianças também contaram história sobre a relação entre os traficantes e a polícia, antes e 

depois da instalação da UPP, no Morro dos Macacos, conforme seus depoimentos sobre a realidade 

anterior ao estabelecimento da UPP: 

Emanuelly: “Muito ruim, dava tiro”. 

João: “O bandido ficava na rua, a polícia chegava, eles corriam, dava tiro e depois fica 

tudo calmo”. Sophia: “Era ruim, chegou a polícia deu alguns tirinho...Deu alguns 

tirinho??? Acertou a janela da minha sala!!”. (Caderno de Campo,2019) 

Dessa forma, ao analisarmos as narrativas das crianças, vemos que os conflitos no morro, 

antes da implantação da UPP, sempre foram intensos e traziam problemas aos moradores que ali 

residiam. 

A situação após essa instalação também foi avaliada pelas crianças: 

João: Ficou ruim com a UPP, horrível! 

Sophia: Ah... ficou mais ou menos porque acontece a mesma coisa. O cara agora fica 

fumando agora ali na minha porta e vendendo droga. 

(Caderno de Campo, 2019) 
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Os principais pontos de descontentamento das crianças se mostram atrelados à presença e à 

atuação ostensiva e agressiva dos policiais ao abordarem os moradores. Em um misto de sensações, 

João trouxe uma observação pessoal sobre o comportamento dos policiais: “Tem muita polícia que 

não é do bem, tem polícia que é do mal. Então, pra mim, é mais ou menos”.  (Caderno de Campo, 

2019). Tal avaliação deixa evidente que as crianças se atentam para a atuação e o comportamento 

das autoridades dentro do morro e como tais relações, entre polícia e bandido, circunscritas entre 

grupos opostos, se atraem. 

Outro aspecto que a pesquisa evidenciou foi a aproximação entre as crianças e os traficantes: 

Sophia: Ah, tem uns bandidos que moram lá na casa da minha vó Valda. Então eu não 

tenho medo. O amigo do meu primo não tinha braço, não conseguia dar tiro, aí o do 

lado dele ajudou ele. Eles ficam lá, mas eles só dão tiro quando tem polícia. 

Lorena: Vamos começar pelo João. Fala João: 

João: Ah eu acho ruim só, só isso... 

Lorena: Mas, por que João? 

João: Por causa do meu irmão, mas, não fala pra minha mãe. Ele morreu! 

Emanuely: Fica triste não João! A gente não vai falar nada. 

(Caderno de Campo, 2019). 

Temos uma leitura crítica da ação dos grupos dentro da comunidade, mas na fala das 

crianças o tom é afetivo. Diante disso, surge um questionamento: estaria essa afetividade no laço de 

amizade estendido do João? Ou independente dele? Como a coerção envolve todos os que estão 

nesse território? 

Para pensar tal temática, recorrei à fala de Judith Butler (2005), 

Certas vidas merecem ser choradas, outras não; a atribuição diferencial do direito ao 

luto (grievability), que decide quais sujeitos devem ser chorados e são,  efetivamente, 

e quais sujeitos não devem ser, produz e mantém concepções exclusivas de quem é o 

humano de um ponto de vista normativo; qual vida é digna de ser vivida, qual morte 

deve ser chorada. (apud ABRAMOWICZ, 2011, p.24-25) 

Ao analisar essa fala, questiono: Pode João chorar a morte de seu irmão? Poderão as 

crianças chorar outras mortes? 

Como pano de fundo da pesquisa, pude perceber que a violência marca a vida das crianças, 

vida que elas ressignificam a cada dia, através das brincadeiras de rua, das pedaladas nas bicicletas, 
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dos relatos que enumeram os brinquedos que desejam ter e sobre suas opiniões do que é a vida “no 

asfalto”. Nesse contexto repleto de contradições, elas vão vivendo suas infâncias. A mesma rua que 

é palco de uma violenta disputa entre polícia e bandido, é tomada por crianças e transforma-se, 

como nos contos de faz-de-conta, em uma árvore que serve como escudo; elas sobem sem medo de 

cair. 

João: Eu gosto de brincar de futebol, de boneco, de bicicleta, de pique- esconde, soltar 

pipa, de várias coisas. 

Lorena: Vocês brincam na rua? 

Sophia: Só de correr, brincadeira de correr. 

Mikaely: Eu brinco na rua! 

Emanuely: Eu também brinco na rua. Tem dia que a rua tá fechada pro baile e todo 

mundo fica em casa. A gente vai lá pro meio da rua e fica brincando lá. Só quando 

tem churrasco e quando tem isso. 

(Caderno de Campo, 2019) 

De acordo com esses relatos, percebemos que as crianças participantes dessa pesquisa, ao 

mesmo tempo que sofrem com a violência através dos abusos do tráfico, da polícia e da 

discriminação, também contam com o brincar como uma forma de viver, ressignificar o território e 

como uma troca entre os seus pares. A brincadeira na rua foi uma surpresa para as pesquisadoras. 

De acordo com Borba (2006, p.47), ao brincar “a criança não apenas expressa e comunica as suas 

experiências, mas a reelabora, reconhecendo-se como sujeito pertencente a um grupo social e a um 

contexto cultural”. É através da brincadeira que a criança intervém sobre a realidade e aprende 

sobre si, o outro e o mundo. 

Considerações finais: para aonde nos leva esse debate? 

"Nós vamos avaliar se aquelas gravuras realmente foram feitas por crianças. Até 

porque quem conhece e estuda o crime organizado, como eu conheço, sabe que o 

crime organizado é capaz de tudo". 

Wilson Witzel, 16/09/2019. 

Abro as considerações finais desse pôster com a fala do governador do Estado do Rio de 

Janeiro, Wilson Witzel. No dia 16 de agosto de 2019, o governador foi confrontado com uma séria 

de desenhos realizados por crianças moradoras da favela da Maré. Os desenhos retratavam suas 

perspectivas da condição social de violência que lhes foi imposta. Diante das imagens, o 
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governador levanta a suspeita da produção infantil “nós vamos avaliar se aquelas gravuras 

realmente foram feitas por crianças”. Essa fala é o reflexo da relação do Estado com esse território e 

denuncia, também, a concepção de infância descolada da cultura. As imagens detalham um dia a dia 

que não deveria existir para nenhum cidadão. É através dele que as crianças demonstram que têm 

muito a falar sobre esse tema, assim como fizeram em nossa pesquisa. 

Com isso, neste texto buscou-se compreender como as crianças da favela vivem as suas 

infâncias, como reagem com/e ao território e como são afetadas por uma política pública. 

Considerá-las como sujeitos sociais é entender que elas são capazes de provocar e intervir sobre os 

processos da sociedade a qual pertencem. Logo, podem e devem participar da construção dessas 

políticas. Mas, infelizmente, essa não é a percepção do poder público. 

Dessa forma, o debate que propus nesse trabalho não tem a intenção de mostrar o “caminho 

das pedras”; ou apenas denunciar; ou expormos as condições nas quais vivem as crianças e os seus 

habitantes nesse território. Mas, o seu caráter reside em fomentar a discussão e lançar novas 

proposições de como essas e outras crianças têm sido impedidas de participarem e incorporarem 

suas opiniões, desejos e demandas para a compreensão dos problemas sociais, das necessidades e 

dos desafios de morar na favela hoje, uma vez que, através dos seus discursos e dos seus olhares 

singulares, a complexidade da convivência naquele espaço. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa que investigou a visão e as falas de 
crianças de seis a oito anos sobre a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos, em 
Vila Isabel. Nesse estudo, buscou-se compreender como as crianças da favela vivem as suas infâncias; 
como reagem à dinâmica do território e como são afetadas pelas políticas públicas. A UPP é uma 
política de segurança pública, implementada em 2008, pelo Estado do Rio de Janeiro, que trouxe como 
discurso o objetivo de retomada dos territórios sob o jugo do poder de grupos ilegais. Para tal 
investigação, foram utilizados os seguintes recursos: observações participantes, entrevistas com as 
crianças, fotografias e registros no caderno de campo. O desafio foi trazer as crianças para o centro 
dessa pesquisa que possui um tema pouco explorado, respeitando as questões éticas que cercam as suas 
participações, entre elas: o rigor e a qualidade, reconhecendo suas singularidades e a valorização das 
potencialidades infantis. Para tanto, os pressupostos da sociologia da infância deram suporte para a 
análise dos dados. Como conclusão, destaco que, ao falarem dessa política, ocorre uma inversão 
hierárquica discursiva, a qual evidencia que as vozes das crianças não são levadas em consideração, ou 
não, nas decisões sobre o território da favela; mas, mesmo assim, elas atuam em um movimento 
político. A pesquisa teve a participação de 4 crianças, três meninas e um menino. Sendo duas de sete 
anos, uma de oito e uma de seis anos. Para uma melhor definição dos padrões de respostas, ficou 
delimitado que todas as crianças pertencentes ao grupo fossem “crias” do Morro dos Macacos. 

Palavras-chave: Sociologia da Infância; UPP; Criança; Morro dos Macacos. 
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INTRODUÇÃO 

O bullying foi identificado a partir dos estudos de Olweus em 1970, no Brasil é investigado 

desde os anos 2000 (SANTOS; KIENEN, 2014; ALMEIDA ET AL, 2018), especialmente por 

autores das áreas da saúde e do direito (REIS; VIANNA; FERREIRA, 2018). Atualmente, é 

considerado por especialistas como uma epidemia, cuja incidência média entre estudantes 

brasileiros, identificada de forma longitudinal através da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE), é de 7,4% (IBGE, 2010, 2013, 2016). 

A perspectiva, essencialmente médica e judicial, sobre o fenômeno focalizaram, via de 

regra, os sujeitos vitimizados sem dar a devida importância a percepção dos praticantes, 

ocasionando uma lacuna no conhecimento a respeito do tema, além de contribuir para a rotulação 

dos atores (REIS; VIANNA; FERREIRA, 2018). 

Os estudiosos do bullying devem concordar que são necessários outros investimentos que 

possam buscar explicações alternativas ao fenômeno. Para aprofundar o conhecimento sobre o 

bullying investimentos em pesquisas que procurem dar voz a outros atores escolares podem 

colaborar para de refinar os argumentos postos na literatura vigente e colaborar para a elaboração de 

políticas e práticas pedagógicas mais eficazes de combate ao bullying, que favoreçam a inclusão de 

todos os atores no processo educacional. 

OBJETIVO 

O objetivo desse estudo foi verificar a percepção dos praticantes de bullying na escola sobre 

esta prática no ambiente escolar. 

A PESQUISA 

Os sujeitos deste estudo foram 19 estudantes (6 meninas e 13 meninos, entre 11 e 19 anos de 

idade), no segundo segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio em uma escola pública 

localizada no município de Duque de Caxias, que foram identificados nos Cadernos de Ocorrência 

de indisciplina da unidade escolar, com três ou mais registros de violência escolar, indisciplina e 

bullying no período de quatro anos. 

As entrevistas em grupos focais seguiram um roteiro previamente elaborado e foram 

registradas em vídeo com o propósito de apreender as gestualidades e oralidades. 
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Esta pesquisa respeitou a oralidade dos sujeitos ao manifestarem os seus motivos para a 

prática realizada no cotidiano escolar (CERTEAU, 1998). 

Promovemos, durante a análise dos dados, a triangulação entre a análise documental, as 

entrevistas e o referencial teórico, com o propósito de aprofundar os resultados e verificar a 

percepção dos praticantes. Todos os participantes receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) que foi assinado pelos responsáveis no caso dos alunos menores de idade, ou 

por eles mesmos quando maiores de idade. A instituição também recebeu o Termo de 

Consentimento, assinado pela autoridade imediata da escola. A pesquisa não ofereceu riscos aos 

participantes e manteve a todos em sigilo e em participação voluntária. A pesquisa foi autorizada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana (CAAE 49973815.4.0000.5282). 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Buscamos compreender as percepções dos praticantes em relação a quatro tópicos sugeridos 

por Becker (2008): a carreira desviante (motivações para a adesão, fixação e abandono do desvio – 

modelo sequencial); a influência dos grupos (importância dos sujeitos e o processo de 

aprendizagem); os olhares sobre os papéis no bullying e a relação dos praticantes com os controles 

sociais. 

Sobre a carreira desviante, todos os participantes responderam que se envolveram com 

ações relacionadas a indisciplina e violência, antes do bullying. Algumas dessas práticas 

subtendiam falta de consciência do comportamento considerado adequado, como aponta Becker 

(2008). 

[...] Eu briguei com a Agatha, que não é mais daqui, porque ela me chamou de lixo. 

Daí, eu dei um tapa na cara dela. Essa foi a minha primeira vez. (Talita, 9º. Ano do 

E.F.) 

Brito (2014) aponta que a infinidade de manifestações contidas no termo bullying, assim 

como a sua banalização, dificultam a compreensão do conceito, especialmente pelos estudantes que 

utilizam com frequência a palavra ‘zoar’ como sinônimo de bullying. 

[...] é um tipo de brincadeira. Assim, a gente aqui é tudo amigo. Daí, a gente fica de 

‘zoação’ entre nós (sic.) (Willian, 1ª série do E.M.) 

Para os praticantes o bullying é uma prática cotidiana que, ao que tudo indica, faz parte do 

processo de interação social. 
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[...] é uma coisa natura. Todo mundo faz! Todo mundo sofre e pratica (...). É uma fase 

(Daniel, C.F.) 

Quando perguntados sobre as motivações para a prática do bullying, os sujeitos apontaram 

para um possível desajuste social tais como raiva das pessoas; a opressão dos pais; a falta de limites 

familiares, como permissividade e excesso de tolerância; além de uma escolha pessoal relacionada 

aos “prazeres” envolvidos (diversão e aceitação pelos outros estudantes). 

No que diz respeito à influência (ou não) das famílias, Becker (2008) destaca a importância 

das agências de socialização (família, igreja, escola...) para a formação adequada dos indivíduos. As 

agências de socialização estimulam o indivíduo a se comprometer com as regras socialmente 

aceitáveis, e estabelecem sanções quando este não cumpre o esperado. 

Eu parei quando a minha mãe veio na escola, várias vezes, e daí ela me disse que eu 

tinha que melhorar. Ela me disse que se eu não melhorasse, ela ‘ia’ me tirar de casa. 

‘Ia’ me dar para o meu pai [...] (sic.). (Willian, 1ª série do E.M.) 

Os dados sugerem que o comprometimento dos sujeitos com essas instituições 

(especialmente com a família e a escola) fez com que alguns entrevistados abandonassem a prática 

do bullying. O que contraria alguns estudos que apontem o bullying como um efeito perene tanto 

sobre as vítimas quanto sobre os praticantes. O abandono da prática do bullying ao longo dos anos 

de escolaridade e com a maturidade social, realçam o caráter transitório ao fenômeno, fortalecendo 

os argumentos de Brino e Lima (2015), que retratam o bullying como um fenômeno transitório e 

inversamente proporcional a idade. 

Acho que é conforme o tempo vai passando (...) acho que é quando a pessoa cresce. 

Acaba amadurecendo. Não deixei de ‘zoar’ mas não tenho mais o comportamento que 

eu tinha antes. (Elaine, 1ª série do E.M.) 

Para os autores, essa característica se dá pelo desenvolvimento de estratégias emocionais 

para a resolução de conflitos e da elevação da autoestima. 

O bullying e a indisciplina favorecem a formação de grupos que se formam por “amizade” 

(afinidade pessoal e não comportamental). Segundo os sujeitos, é comum os alunos considerados 

“quietinhos” se aproximarem dos praticantes para “navegar” na popularidade destes. Esta 

aproximação parece resultar modificação de atitudes e comportamentos. Os grupos de praticantes 

acabam por exercer o papel de aflorar e incentivar o comportamento desviante, como afirma Becker 

(2008). 
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Por outro lado, os quietinhos são utilizados como uma “camuflagem” para os desviantes, 

ressaltando a conduta protetiva sugerida por Lopes Neto (2005). 

[...] Porque o bagunceiro tem fama de bagunceiro, já o quietinho (...). ‘Pra’ você não 

demonstrar que é bagunceiro, você ‘cola’ com uma pessoa quietinha (sic.). (Enrique, 

8º ano do E.F.) 

A aprendizagem das práticas do bullying se dá através da observação, onde cada indivíduo 

exerce um papel, mesmo que não participe diretamente dele. 

Diferente dos olhares de outsiders sobre os papéis de "vítimas” e “agressores”, os 

praticantes relataram que todos praticam e sofrem bullying, corroborando com a perspectiva da 

rotatividade entre os papéis relatado por Lopes Neto (2005). 

Para eles a principal diferença entre os praticantes e os que são considerados alvos é “não 

levar para o coração” - atitude esta que demanda o desenvolvimento de competências sociais e de 

estratégias emocionais para lidar com as frustrações e adversidades, como sugerem Brino e Lima 

(2015). 

Marcelo: – Todo mundo já sofreu! 

Caren: – Eu não! (Marcelo olha espantado para Caren, como se não sofrer bullying, 

em algum momento da vida, fosse impossível). Sério! Nunca sofri. 

Micaela: – Claro que já, Magrela! (Ela chama Caren pela forma pejorativa com a qual 

os outros costumam chamá-la, indicando que Caren não reconheceu o bullying que 

sofreu). 

Caren: – Mas eu não nunca levei para o coração. Por isso, nunca sofri bullying. (Risos) 

Porém, os praticantes relataram dificuldades em reconhecer os limites sinalizados pelos 

colegas – sinais para parar com a “zoação” -, ocasionando conflitos e, possivelmente, a percepção 

de angústia, dor, discriminação, exclusão e humilhação nos vitimizados – o que tem sido relatado 

em estudos correntes (BORGES; DELLAZZANA-ZANON, 2019; CHAVES; SOUZA, 2018; 

BRASIL, 2015; LOPES NETO, 2005). 

Elaine: – Eu tenho um limite. Quando eu percebo que não estou agradando, eu paro.  

Entrevistadora: – Mas foi sempre assim? 

Elaine: – Não, nem sempre! 

Alguns demonstraram sentimentos de superioridade pautados em diferenças físicas, 

comportamentais ou quaisquer características que fuja da uniformização da aparência física - seja 
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pelas diferenças de tamanho, idade, características físicas ou emocionais (CHAVES; SOUZA, 

2018; BORGES; DELLAZZANA-ZANON, 2019). 

Os praticantes relataram que a presença de expectadores é fundamental na prática do 

bullying. Via de regra os grupos de bullying são pequenos quando comparados ao universo de 

alunos na escola. No entanto, a presença de outros alunos que não são praticantes estimula as ações 

de bullying. Parece que as práticas se justificam e se fortalecem com a presença de expectadores, na 

medida em que os praticantes buscam aceitação e prestígio não somente entre os pares, mas em 

todo o ambiente escolar. Os entrevistados afirmaram serem mais estimulados à prática com a 

presença de expectadores “externos” do que na presença de seus pares do grupo. 

Entrevistadora: – Se não existissem os expectadores, existiria o bullying?  

Talita: – Não! 

Daniel: Claro que sim! 

Maria: Uma pessoa só. Seria mais fácil ter cabeça, né?! 

Leandro Lucas: – Não ‘ia’ ter ninguém pra repercutir o que você falou (sic). 

Embora os respondentes tenham manifestado como motivação para a prática do bullying a 

obtenção de prestígio e status entre os alunos na escola, quando perguntados sobre os benefícios do 

bullying, os sujeitos responderam que não há. Os praticantes percebem que são considerados por 

seus professores e pelos próprios pais, como alunos com baixo rendimento. 

Eles ficam pensando que a gente não quer estudar, que só fica praticando bullying. 

(Edilson, 7º ano do E.F.) 

Os controles sociais não parecem alheios aos praticantes. Os sujeitos revelaram terem 

ciência de que podem transgredir regras em um espaço e em outro não, corroborando os argumentos 

de Becker (2008). 

A minha mãe sabe que eu não sou tão calmo assim. Mas na escola eu sou de um jeito 

e em casa de outro. Tem coisas que eu aprendi aqui. (Daniel, C.F.) 

Mais do que a falta de supervisão dos espaços escolares e a inoperância normativa, 

propomos entender que os praticantes podem estar resistindo à normas e regras elaboradas sem 

levar em consideração as opiniões e valores dos atores escolares. As regras e normas escolares, em 

particular as leis e normas de combate ao bullying são elaboradas por técnicos e especialistas, 

muitas vezes se encontram distantes do ambiente escolar. É o que ressalta Becker (2008) no papel 

que exercem os empreendedores morais, que se preocupam mais em estabelecer as regras do que 
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viabilizar seu cumprimento, o que implicaria em respeitos às racionalidades e outras 

particularidades locais. 

CONCLUSÕES 

Ao analisar a percepção de praticantes de bullying na escola pudemos perceber que o jovem 

que ingressa em uma carreira desviante das normas escolares o faz após, inicialmente observar 

atitudes e comportamentos desviantes, cometer atos de indisciplina na escola para, finalmente, 

ingressar em grupos que reforçam os seus comportamentos de indisciplina, violência e bullying 

reciprocamente. 

A prática do bullying está relacionada com a aceitação dos pares que participam do grupo e 

com a presença de espectadores durante a ação, que ressaltam o prestígio e o status como aluno 

“descolado” ou “popular” no ambiente escolar. Como pano de fundo estão a afirmação dentro do 

grupo e na escola e a manifestação de poder através da violência física ou simbólica. 

Por outro lado, as agências de socialização parecem estar cumprindo o seu papel na 

formação dos da maioria dos estudantes, inclusive entre aqueles de ingressam nos grupos de 

praticantes, já que o bullying é abandonado paulatinamente ao longo dos anos de escolaridade. 

Assim, a percepção de perenidade do fenômeno é posta contra os dados empíricos que realça a sua 

transitoriedade. 

O vínculo dos sujeitos com agencias de socialização como a família e a escola, além do 

comprometimento com a vida adulta, aparecem como fatores para a evasão do bullying. 

Assim, se questiona se por vias inesperadas (seria um efeito perverso?) a interação social 

entre os sujeitos, que se consideram vítimas e praticantes de bullying, pode possibilitar aos 

participantes o desenvolvimento de competências sociais e estratégias emocionais que os habilita 

“não levar para o coração” a zoação dos outros. Investigar se a resolução de conflitos entre os 

praticantes ocorre de forma análoga às relações jocosas observadas entre torcedores de futebol pode 

ser um investimento de investigações futuras. 
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Resumo 

A lacuna existente nos estudos sobre bullying a respeito das racionalidades dos praticantes motivou este 
estudo de casos exploratório. Para esta pesquisa qualitativa, ex post facto, foram entrevistados 
voluntariamente em grupos focais 19 estudantes (6 meninas e 13 meninos) entre o 6º ano do Ensino 
Fundamental (E.F.) até o 3º ano do Ensino Médio (E.M.), de uma escola estadual localizada no 
município de Duque de Caxias. Nosso objetivo foi investigar as racionalidades dos considerados 
praticantes de bullying e apreender suas oralidades e gestualidades sob a ótica da Sociologia do Desvio. 
Os sujeitos foram identificados após análise documental dos registros nos cadernos de ocorrências de 
práticas violentas, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ao longo de quatro anos consecutivos. 
Após finalizarmos as etapas da pesquisa de campo, realizamos a triangulação entre as informações 
coletadas (documentos e entrevistas compreensivas), as evidências (interpretações pessoais e 
racionalidades dos entrevistados) e o referencial teórico sobre o tema. Como resultado encontramos 
um fenômeno transitório, inversamente proporcional a idade. Cuja adesão se dá através de 
comportamento considerados impróprios (indisciplinas e agressões físicas entre alunos) pelos 
professores e demais funcionários da escola (impositores de regras). Sua prática está intimamente 
relacionada ao processo de socialização e aceitação entre os pares (expectadores). A motivação principal 
está pautada no estabelecimento das relações de poder. Porém, é o envolvimento com instituições 
reguladoras (família, escola e vida adulta), além do desenvolvimento de competências sociais e 
emocionais que permitem que os praticantes, saiam da posição de alvos e posteriormente, abandonem 
o bullying. 

Palavras-chave: Bullying; Violência escolar; Sociologia do Desvio. 
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Resumo 

O presente painel discute centralmente a violência de gênero e as ações e instrumentos para sua 
prevenção e superação a partir de pesquisas consolidadas no âmbito internacional que se relacionam 
diretamente com a Educação em duas diferentes modalidades e etapas: Infância, Juventude e Vida 
Adulta. Os trabalhos apresentam como paradigma epistemológico a abordagem teórica da 
Aprendizagem Dialógica e, no interior dele, o Feminismo Dialógico e as Novas Masculinidades 
Alternativas, perspectivas formuladas com aporte nas contribuições da Teoria da Ação Comunicativa 
de Jürgen Habermas e da Dialogicidade de Paulo Freire. Amparados/as nas pesquisas de impacto 
mundial, discutimos a violência de gênero e as ações que comprovadamente previnem a violência, 
focalizando, principalmente, Atuações Educativas de Êxito desenvolvidas em ambientes educacionais. 
Destacamos a socialização das crianças pequenas na Educação Infantil como possibilidade de 
intervenção para violência zero e a juventude por ter uma incidência de violência amplamente divulgada 
e, erroneamente, caracterizada como uma característica da desta fase da vida. Nesta direção, 
salientamos os parâmetros teóricos e metodológicos destes estudos na busca de elementos 
transformadores das situações violência de gênero, estabelecendo um diálogo entre seus pressupostos. 
Como resultados apresentamos um consolidado das pesquisas internacionais e desenvolvidas no Brasil 
que explicitam as Atuações Educativas de Êxito, tais como o Modelo Dialógico de Prevenção e 
Resolução de Conflitos (MDPRC) e o Clube de Valentes para o combate à violência de gênero que 
apontam a centralidade do diálogo e da inclusão de toda comunidade, resultados de um grande projeto 
de pesquisa (INCLUD-ED) desenvolvido por universidades de diferentes países e financiado União 
Europeia. 

Palavras-chave: Violência de Gênero; Prevenção de Violência; Educação; Educação Infantil; 
Juventude. 
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Alexandre Rodrigo Nishiwaki da Silva – UFSCar 

Daniela Mara Gouvêa Bellini – UFSCar 

Roseli Rodrigues de Mello – UFSCar 

INTRODUÇÃO 

A violência de gênero é uma preocupação pública global, fato demonstrado, por exemplo, 

pela Conferência das Nações Unidas para a Mulher, em 2013, que determinou como objetivo a 

eliminação e a prevenção de todas as formas de violência contra mulheres e meninas (ONU, 2013). 

Reda e Hamdan (2015) afirmam que a discriminação de gênero é um fato histórico que se faz 

presente, sobretudo, nas instituições como a escola, a universidade e o sistema prisional, reforçando 

a permanência de relações hierárquicas. 

No Brasil, os índices de violência contra as mulheres são assustadores, agressões físicas e 

emocionais resultam, com frequência, em feminicídios, com taxa superior a 4 homicídios por 100 

mil mulheres (WAISELFSZ, 2015) Dados de pesquisa sobre o estupro baseado em dados do 

Ministério da Saúde, Cerqueira e Coelho em 2014 apontam que anualmente ocorrem 
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aproximadamente 250 mil ações entre tentativas e efetivação de violência sexual. Segundo o 

mesmo estudo, este número gigantesco pode estar subnotificado, tendo em vista a deficiência das 

instituições de acolhimento às vítimas. 

Este quadro catastrófico tem relação direta com a educação, segundo Botton et al (2012), 

existe uma relação significativa entre a violência sofrida por crianças e adolescentes e a violência 

contra as mulheres. As autoras afirmam, ainda, que a escola tem papel central na notificação dos 

dados sobre a violência por se constituir enquanto espaço social de acolhimento. No entanto, no 

mesmo artigo encontramos uma constatação preocupante: os(as) professores(as) não recebem 

formação adequada para propor ações sistemáticas para a prevenção da violência de gênero. 

De nossa perspectiva, defendemos modelos de socialização preventiva da violência 

(FLECHA, PUIGVERT e REDONDO, 2005) e a construção de habilidades comunicativas não 

violentas (FERREIRA et al, 2014). Nesta direção, estudos de Botton, Puigdellívol e Vicente (2012) 

apontam importantes elementos para a relação entre prevenção de violência e a escola: obrigação de 

informar e intervir, conhecer a legislação, as normativas e os protocolos, avaliar os materiais 

utilizados nas práticas pedagógicas, formação continuada da equipe e a socialização a partir de 

modelos atrativos não-violentos. 

A Aprendizagem Dialógica tem demonstrado em pesquisas desenvolvidas em diversos 

países e de grande impacto internacional, importantes atuações capazes de prevenir a violência de 

gênero. Tal perspectiva, sistematizada pelo Community of Research on Excellence for All - CREA 

da Universidade de Barcelona, aborda a educação e as relações sociais de maneira comunicativa e 

pretende atender às novas demandas do contexto emergente com a Sociedade da Informação 

(Flecha; G�mez; Puigvert, 2001). 

A base epistemológica da Aprendizagem Dialógica está fundada nas diferentes áreas do 

conhecimento, tais como a economia, a sociologia, a psicologia, a política e a pedagogia. Nelas 

destacamos as contribuições de Jurgen Habermas, George Herbert Mead, Paulo Freire e Lev 

Semyonovich Vygotsky que, em linhas gerais, apresentam a centralidade do diálogo nas relações 

sociais (AUBERT et al., 2016). 

De porte da Aprendizagem Dialógica, discutiremos neste trabalho atuações que estão sendo 

desenvolvidas em todo mundo, fruto de pesquisas internacionais reconhecidas. Iniciaremos 

discutindo alguns desdobramentos importantes da Aprendizagem Dialógica, o Feminismo 

Dialógico e as Novas Masculinidades Alternativas, elementos centrais na discussão de violência de 

gênero, em seguida apresentamos um consolidado de pesquisas e alguns exemplos de práticas 
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exitosas no espaço escolar, em seus diferentes níveis, para a superação e prevenção da violência de 

gênero. 

FEMINISMO DIALÓGICO E AS NOVAS MASCULINIDADES ALTERNATIVAS 

A perspectiva teórica que adotamos, a Aprendizagem Dialógica, é a base para dois 

elementos fundamentais na prevenção de violência de gênero: o Feminismo Dialógico e as Novas 

Masculinidades Alternativas, sendo o primeiro uma teoria que visa a inclusão das vozes de todas as 

mulheres na transformação de sua realidade e o segundo a compreensão de um tipo de 

masculinidade que luta contra a violência. 

O Feminismo Dialógico, sintetizado por Lídia Puigvert (2001a, 2001b), propõe que as vozes 

de todas as mulheres, escolarizadas ou não, de diferentes culturas, com diferentes idades, das mais 

diversas religiões, etnias e raça, possam construir, solidariamente, alternativas para a superação da 

violência que aflige todas as mulheres. Ele surge do/no diálogo entre mulheres acadêmicas e as 

mulheres dos movimentos sociais, as 'outras mulheres', para pensar, teorizar e construir propostas 

de ações efetivas para a superação das desigualdades e da violência de gênero. Para Puigvert 

(2001a, 2001b), as 'outras mulheres' têm levado as acadêmicas a redimensionar suas posturas e 

questionamentos, exigindo coerência. 

Trata-se de uma abordagem que radicaliza os valores democráticos do feminismo e se opõe 

ao monopólio das mulheres acadêmicas que consideram as 'outras mulheres' como retrógradas e 

conservadoras. Segundo Puigvert (2001b), as mulheres organizadas em diferentes movimentos 

sociais e associações revelam pontos de vista transformadores e recolocam a reflexão teórica em 

patamares progressistas. 

Puigvert (2001b) aponta duas características centrais para o Feminismo Dialógico: a 

radicalização dos princípios da Modernidade e a confiança na ação de todas as mulheres para 

transformar o curso da história. 

Ter o diálogo como mola propulsora da transformação significa confiar na ação de todas as 

mulheres para mudar o curso de sua história. Isso não significa uma concessão das mulheres 

acadêmicas em dar voz às 'outras mulheres', mas a garantia e a legitimidade de todas as mulheres 

que querem participar ativamente das tomadas de decisões do movimento feminista e da luta pela 

superação da desigualdade e da violência de gênero. 
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Desde uma perspectiva dialógica, é preciso construir espaços de diálogo e processos de 

aprendizagem capazes de fomentar esta construção coletiva, espaços nos quais possam interagir 

todas as vozes direcionadas ao consenso, ao respeito e à superação da violência gênero. No 

Feminismo Dialógico todas as mulheres são produtoras culturais e agentes de transformação 

(PUIGVERT, 2001b). 

Muitas mulheres (não acadêmicas e acadêmicas) já estão promovendo a orientação 

dialógica da educação e também – com teorias sociais desta mesma orientação – no 

debate teórico internacional feminista: as dinâmicas dialogantes “das outras mulheres” 

são traduzidas em teorias de solidariedade. (PUIGVERT, 2001b, p. 53) 

Para o Feminismo Dialógico, as feministas que confundiram igualdade com 

homogeneização pretendiam estender a realidade e a 'consciência' das mulheres acadêmicas, 

brancas e ocidentais para todas as mulheres. Assim, Feminismo Dialógico se esforça em superar o 

falso debate entre igualdade versus diferença ao assumir que a única forma de defender a igualdade 

entre todos e todas é respeitar e escutar as diferentes vozes. Neste sentido, a formulação teórica da 

igualdade de diferenças ganha corpo ao garantir a articulação em espaços de diálogos igualitários de 

diferentes opções, experiências, saberes e interesses, sempre orientados ao consenso crítico. 

Ainda no interior da Aprendizagem Dialógica, outro elemento importante para a superação e 

prevenção da violência de gênero são as Novas Masculinidades Alternativas. Flecha, Puigvert e 

Ríos (2013), no interior da discussão sobre violência de gênero, tipificam três tipos de 

masculinidades: a masculinidade dominante tradicional, a masculinidade oprimida tradicional e as 

novas masculinidades alternativas. 

Dentre as três masculinidades apontadas pelos autores e pela autora, a dominante tradicional 

é tida como a responsável direta pela violência de gênero. Flecha, Puigvert e Ríos (2013) defendem 

que a violência é responsabilidade primeira dos agressores, refutando a falsa ideia de provocação 

por parte das mulheres, cujo comportamento estimula a violência. Além da masculinidade 

dominante tradicional, os autores e a autora, diante de pesquisas referendadas internacionalmente, 

apontam aspectos relativos ao sexismo institucional, à mídia e à socialização como corresponsáveis 

da violência. 

Como alternativa à violência de gênero, Flecha, Puigvert e Ríos (2013) propõem o 

desenvolvimento de novas masculinidades alternativas, para isso o contexto da desigualdade exige a 

construção de espaços sociais que valorizem concepções solidárias e igualitárias. Por outro lado, o 

desenvolvimento deste novo tipo de masculinidade não se dá por meio de práticas compensatórias, 
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mas pelo questionamento dos modelos de atração. Giddens (1993) nos pergunta: "por que um bom 

homem não pode ser sexy, por que não pode um sexy homem ser bom?” (p. 156). 

Ríos e Christou (2010), ao relatarem uma pesquisa realizada com adolescente, discutem a 

partir dos relatos comunicativos utilizados na metodologia, a forma como os/as jovens relacionam a 

linguagem da ética e do desejo. Por isso, é preciso mostrar às crianças desde muito pequenas que a 

violência não é aceitável, realizando uma socialização preventiva da violência (OLIVER, 2014). 

As novas masculinidades alternativas, ao se oporem à masculinidade tradicional oprimida, 

assumem caráter transformador por serem ativamente contra a violência de gênero, se afastando do 

comportamento não igualitário e estabelecendo relações baseadas concomitantemente no desejo e 

no amor. As novas masculinidades alternativas, ao contrário da masculinidade dominante oprimida, 

não se espelham na masculinidade dominante tradicional e, ao negá-la, ganham contornos de 

autoconfiança que, aliados a valores igualitários, geram atratividade. 

Ao vincular igualdade e atratividade, as novas masculinidades alternativas tornam-se 

mais desejáveis para começar um relacionamento afetivo e sexual. Nesta direção, 

temos identificado como a linguagem do desejo é comumente utilizada para descrever 

as novas masculinidades alternativas em diferentes momentos e espaços da vida 

cotidiana. (FLECHA, PUIGVERT E RIOS, 2013, p. 104) 

As novas masculinidades alternativas são instrumentos de luta, porque estão empenhadas na 

superação da violência de gênero. Gómez (2004) anuncia algumas premissas-guia que se 

contrapõem aos modelos patriarcais de masculinidade: falar sobre sentimentos, opor-se ao sexismo 

e às relações de poder, compreensão do amor enquanto construção social, eleição comunicativa de 

parceiros/as afetivo-sexuais. 

Baseados na Aprendizagem Dialógica e, consequentemente, no Feminismo Dialógico e nas 

Novas Masculinidades, pesquisadores(as) têm desenvolvido inúmeras investigações e apontando 

ações exitosas no combate e prevenção da violência de gênero. No tópico seguinte apresentamos 

algumas destas pesquisas. 

APONTAMENTOS DA PESQUISA INTERNACIONAL PARA A PREVENÇÃO DA 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO: ZERO VIOLÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL À UNIVERSIDADE 

Após apresentarmos o referencial teórico que nos norteia, a Aprendizagem Dialógica, e os 

elementos centrais desta perspectiva para a superação e prevenção da violência de gênero, o 

Feminismo Dialógico e as Novas Masculinidades Alternativas, nos dedicamos neste momento à 
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análise de pesquisas internacionais sobre a temática. Nesta direção, concordamos com Botton et al. 

(2012) ao afirmarem a centralidade de ações educativas apoiadas em evidências consolidadas 

cientificamente, ou seja, a importância da identificação e intervenção direta nos mecanismos de 

violência. 

A metodologia comunicativa de investigação, consonante com o giro dialógico, promove 

pesquisas baseadas em evidências (FLECHA, et al., 2015), ou seja, busca a promoção de políticas 

dialógicas que levem em consideração o diálogo rigoroso entre a científica e as pessoas que serão 

diretamente afetadas pelas políticas elaboradas sobre essas evidências. Assim como Cabré-Olivé, 

Flecha-Garcia e Ionescu (2017) destacam, se as pesquisas avançarem neste sentido, as pessoas 

poderão decidir suas prioridades, enfatizando elementos cotidianos que necessitam de soluções 

rápidas e eficientes, como é o caso da violência de gênero. 

Baseada na metodologia comunicativa de investigação e na Aprendizagem Dialógica, Oliver 

(2014), nos apresenta elementos transformadores para pensarmos a prevenção de violência desde a 

infância, uma vez que a mesma tem acometido crianças cada vez mais jovens e é preciso que as 

pesquisas se voltem para este grave problema. Para Oliver (2014), não existe argumento científico 

que justifique a espera 'até a idade certa' para ensinar que a violência é inaceitável, assim, a 

violência zero deve começar na educação infantil como investimento social de longo prazo. 

Podemos citar como resultados de pesquisas desenvolvidas por meio de evidências que 

tomam como temática a violência de gênero as realizadas por Valls (2005) que atestam a relação 

entre atração afetivo-sexual e violência como explicação; o trabalho de Ríos e Christou (2010) 

sobre a relação entre a linguagem da ética e a linguagem do desejo; a pesquisa coordenada por 

Flecha (2012) sobre os modelos de masculinidade tradicional e alternativa e sua vinculação com a 

violência de gênero; e a pesquisa de Gottfredson, Gottfredson e Hybl (1993) e Mayes e Cohen 

(2002) que concluem sobre a necessidade de prevenir comportamentos violentos desde a educação 

infantil através de ações com a comunidade. 

Mais recentemente, Ríos et al. (2019), em pesquisa desenvolvida em parceria com uma 

escola de Lleida, na Espanha, concluíram que existem três elementos fundamentais para a 

prevenção da violência de gênero: formação dialógica dos/as professoras, intervenção direta nos 

modelos de atração violentos e o estabelecimento de diálogos igualitários entre familiares e 

profissionais da escola na busca de alternativas eficazes para a superação da violência. Neste 

estudo, o autor e as autoras demonstraram que a construção de modelos preventivos baseados em 

evidências científicas gera atuações educativas exitosas. 
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García-Carrión et al. (2020), ao discutir os impactos da perspectiva dialógica no ensino e na 

aprendizagem afirma que, para além dos resultados acadêmicos elevados, as escolas que constroem 

práticas dialógicas impulsionam a solidariedade e a amizade, prevenindo, assim, a violência. As 

autoras concluem que modelos dialógicos são capazes de, ao mesmo tempo, promover o 

conhecimento acadêmico e valores sociais positivos, reduzindo os conflitos escolares. 

Villarejo-Carballido et al. (2019) examina modelos de intervenção comunitária e apresenta o 

Modelo Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos (MDPRC) como atuação educativa 

exitosa no combate à violência. O MDRC foi resultado de um grande projeto de pesquisa 

(INCLUD-ED) desenvolvido por universidades e financiado União Europeia. O INCLUD-ED foi o 

único projeto das ciências humanas reconhecido como promotor de práticas bem-sucedidas para a 

educação e foi realizado utilizando a metodologia comunicativa. 

Ainda segundo Villarejo-Carballido et al. (2019), o MDPRC é definido pelo envolvimento 

de toda a comunidade educacional (professorado, familiares, estudantes e agentes do entorno) e tem 

como características principais: (a) construção de acordos de convivência em assembleias nas quais 

o processo dialógico é inclusivo e garante a participação de todos/as; (b) criação de espaços de 

diálogo com o objetivo de rejeitar todo tipo de violência e promover interações que reúnam 

atratividade com modelos não violentos de socialização. Assim, a escola cria comissões compostas 

por diferentes membros da comunidade para que monitorem a implementação do convívio solidário 

e contribuam com a criação de um espaço mais seguro para todos/as. 

Em estudo sobre a violência de gênero nas universidades espanholas, Puigvert et al. (2019) 

afirmam que esta discussão enfrenta fortes resistências na academia, sendo responsável por revelar 

uma realidade pouco explorada em um ambiente marcado por relações de poder. No artigo que 

repercute a pesquisa, Puigvert et al. (2019), constatam que existe uma relação entre a reputação 

científica e a luta pelo fim da violência, lançando mão do conceito de 'assédio de segunda ordem', 

que é definido como o uso de violência física e psicológica contra aqueles que apoiam as vítimas de 

violência. 

O estudo de Puigvert et al. (2019) apontou os entraves da discussão sobre violência nas 

universidades espanholas, mas, por outro lado, apontou elementos interessantes para a prevenção. 

Segundo as autoras, a construção de espaço seguro de acolhimento é fundamental para que as vítimas 

possam reportar a violência e encontrem caminhos institucionais e políticos para punir os 

agressores. Esta importante pesquisa, ao denunciar o assédio de anunciar possibilidades de prevenir 

a violência acabou reverberando na elaboração de importantes políticas públicas na Espanha, como 
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por exemplo, a obrigatoriedade das universidades daquele país em garantir mecanismos oficiais de 

denúncia e protocolos de prevenção ao assédio. 

Como se pode perceber, as pesquisas discutidas neste trabalho apresentam não apenas o 

panorama do problema social representado pela violência de gênero, mas também mecanismos de 

superá-lo e preveni-lo. Desde os estudos sobre a violência zero desde o zero ano, até os estudos 

sobre o assédio nas universidades, constatamos por meio da metodologia comunicativa de 

investigação (procedimento utilizados por todos estes estudos) e da Aprendizagem Dialógica que a 

pesquisa precisa apontar caminhos por meio de evidências para a superação da violência de gênero. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou demonstrar como a pesquisa sobre violência de gênero pode atingir um 

público cada vez mais amplo na medida em que seus resultados impactem diretamente na superação 

da violência. Apresentamos ao longo do texto elementos que a pesquisa científica baseada em 

evidências tem apontado como atuações exitosas no combate a violência. 

Dentre estes elementos podemos destacar inicialmente a própria concepção da construção 

dialógica do conhecimento, isso significa dizer que as pesquisas aqui discutidas se empenham em 

desenvolver conhecimentos socialmente relevantes não sobre as pessoas, mas em conjunto com 

elas. As pesquisas desta perspectiva estão preocupadas com a superação dos problemas sociais e 

não apenas a descrição de como estes problemas acontecem. Trata-se, portanto, de pesquisa 

comprometida com a transformação social. 

Em linha gerais, estas pesquisas apontam para a eficácia da construção de espaços de 

diálogo igualitário para a superação da violência de gênero e para o desenvolvimento da pesquisa, 

assim, as pessoas incorporam as evidências científicas das pesquisas em suas vidas, contribuindo 

para superar os problemas sociais que estão sendo investigados. A importância de criar espaços 

dialógicos reside no fato que a pesquisa deixa de ser um 'transferível' para a sociedade para se 

tornar elemento fundamental na transformação social. 

No que tange os espaços educacionais, a inclusão do corpo docente, das famílias, dos/as 

estudantes e da comunidade como um todo nos processos de pesquisa resulta em uma 

reconfiguração tanto do conhecimento acadêmico quanto da prática dos/as profissionais da 

educação em relação a superação e prevenção da violência de gênero. A participação de 
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pesquisadores/as nestes espaços contribui fortemente para o alargamento da compreensão da 

violência de gênero e a consequente transformação da realidade. 

Por fim, gostaríamos de ressaltar que as pesquisas brevemente discutidas aqui contribuem 

para a efetivação de espaços seguros e livres de qualquer tipo de violência, apontando caminhos 

para sua superação e prevenção da violência de gênero baseados em evidências científicas. 
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Resumo 

O presente trabalho discute a violência de gênero e os avanços na formulação de instrumentos para sua 
prevenção e superação a partir de pesquisas consolidadas no âmbito internacional que se relacionam 
diretamente com a espaços educativos. Para tanto, definimos inicialmente como paradigma 
epistemológico o marco do referencial teórico da Aprendizagem Dialógica, perspectiva formulada a 
partir das contribuições da Teoria da Ação Comunicativa do filósofo alemão Jürgen Habermas e da 
Dialogicidade do educador brasileiro Paulo Freire. No interior Aprendizagem Dialógica destacamos o 
Feminismo Dialógico, abordagem do feminismo que pretende a inclusão de todas as mulheres, não 
apenas as acadêmicas, na discussão sobre as possibilidades de transformação da situação de opressão 
feminina; e as Novas Masculinidades Alternativas, tipologia da masculinidade aposta à Masculinidade 
Tradicional Opressora e à Masculinidade Tradicional Oprimida, que pretende associar a linguagem da 
ética à linguagem do desejo como instrumentos da superação da violência por meio de uma nova 
socialização e dos modelos atrativos que valorizem comportamentos solidários. Amparados/as nas 
pesquisas de impacto mundial, discutimos a violência de gênero e as ações que comprovadamente 
previnem a violência, focalizando, principalmente, atuações desenvolvidas em ambientes educacionais. 
Nesta direção, salientamos os parâmetros teóricos e metodológicos destes estudos na busca de 
elementos transformadores das situações violência de gênero, estabelecendo um diálogo entre seus 
pressupostos. Como resultado apresentamos um consolidado das pesquisas internacionais que 
apresentam Atuações Educativas de Êxito no combate à violência da Educação Infantil à Universidade, 
pesquisas estas que apontam evidências científicas da centralidade do diálogo e da inclusão de toda 
comunidade para as ações de superação e prevenção da violência. 

Palavras-chave: Violência de Gênero; Educação; Feminismo Dialógico; Masculinidades; Prevenção de 
Violência. 

CLUBE DE VALENTES: POSSIBILIDADE DE PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

DESDE A PRIMEIRA INFÂNCIA. 

Rosimara Silva Correia – SME/São Carlos 

Ernesto Ferreira Galli – SME/Barueri 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, apesar da existência de um aparato legal que insere a criança no mundo dos 

direitos humanos, há ainda a persistência da violência contra a criança, e sendo a escola um dos 

contextos possíveis para que ela ocorra. De acordo com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto 
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da Criança e do Adolescente, a responsabilidade pela defesa dos direitos das crianças deve ser 

compartilhada por todos os segmentos da sociedade, incluindo as instituições educativas. Neste 

sentido, e considerando sua finalidade de promoção do desenvolvimento integral da criança, a 

instituição de Educação Infantil pode contribuir para o enfrentamento e para a prevenção da 

violência na infância. 

Neste contexto, apresentaremos as Atuações Educativas de Êxito (AEEs) que são práticas 

educativas reconhecidas pela comunidade científica internacional, por aumentarem o desempenho 

acadêmico dos e das estudantes e melhorarem a convivência e as atitudes solidárias em todas as 

escolas investigadas, localizadas em contextos e países diversos. 

Esta definição se deu a partir do projeto de pesquisa do INCLUD-ED, coordenado pelo 

CREA (Community of Research on Excellence for All) da Universidade de Barcelona, para 

identificar práticas que pudessem contribuir para superar o fracasso e a evasão escolar. O objetivo 

principal foi analisar estratégias educativas que contribuíssem para a coesão social e estratégias 

educativas que conduzissem à inclusão social. Em decorrência da pesquisa foram identificadas boas 

práticas educativas, ações que obtêm bons resultados em alguns contextos e as AEEs, ações que 

obtêm os melhores resultados em diferentes contextos. Portanto: 

As AEEs respondem às necessidades atuais dos sistemas educacionais e da sociedade. 

Primeiro, porque as AEEs levam à eficiência e à equidade, isto é, permitem que as 

escolas obtenham bons resultados educacionais para todos os alunos. Segundo, porque 

as AEEs permitem maximizar os resultados com os recursos existentes, ou seja, com 

sua implementação os recursos existentes são utilizados de maneira mais eficiente. 

Terceiro, as AEEs se mostraram bem-sucedidas em todos os lugares onde foram 

implementadas, portanto, são transferíveis porque funcionam independentemente do 

contexto. Não são experiências bem-sucedidas isoladas, e sim ações bem-sucedidas 

que permitem superar as perspectivas contextualistas que legitimam desigualdades 

(INCLUD-ED, 2012, p. 9).  

Diante disso, apresentaremos o Modelo Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos 

que se baseia na importância da escola ser um espaço seguro para todas as crianças e que englobe o 

desenvolvimento e a máxima aprendizagem. A segurança se vincula a um espaço livre de violência, 

cuja busca é pela melhor convivência entre todos e todas e têm como base o diálogo igualitário 

como principal ferramenta para superação das desigualdades. 
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MODELOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

A nossa sociedade, atualmente, lida com três modelos de resoluções de conflitos, são eles: 

modelo disciplinador, modelo mediador e modelo dialógico (CREA, 2017). O modelo disciplinador 

é o mais amplamente utilizado para resolver ou evitar problemas no ambiente escolar, é o modelo 

baseado na disciplina. Este baseia-se em hierarquias com foco no papel de uma autoridade 

específica (diretor/a, professor/a, orientador/a ou coordenador/a), considerados os únicos 

responsáveis por criar regras e manter a convivência. 

O modelo mediador tem como base a mediação e pode-se afirmar que apresenta avanços se 

comparado ao modelo disciplinador, pois inclui uma problematização entre todas as pessoas 

envolvidas no conflito para que a solução possa ser encontrada e a convivência reestabelecida, seja 

ela entre professor/estudante; estudante/estudante. Para tal, exige a presença de um especialista para 

mediar o conflito entre as partes e todas as pessoas envolvidas dialogam em busca de uma solução, 

ou seja, busca-se respostas para um conflito existente e não se trabalha com a sua prevenção. Nos 

dois modelos citados, os familiares e comunidade escolar continuam à margem do processo de 

prevenção e de resolução de conflitos (CREA, 2017). 

No contexto da Educação Infantil, de acordo com a pesquisa realizada por SILVA (2016), 

destaca-se que frequentemente as crianças são tratadas como objeto em que os/as professores/as 

podem pegá-las de qualquer forma, falar qualquer coisa, impor superioridade física na condição de 

pessoa adulta, o que se constata nas atitudes de toques bruscos, apelidos, gritos e castigos (SILVA, 

2016, p. 174). Muitas vezes as crianças são retiradas dos espaços de interação e negligenciadas no 

seu direito de se desenvolver e apender, ou seja, da sala de aula, do parque, dos ambientes externos, 

entre outros. Sendo assim, elas deixam de interagir e, com isso, o seu tempo de aprendizagem é 

prejudicado, assim como possíveis estigmas passam a ser criados. 

os castigos na escola, quer sejam temporários ou permanentes, aumentam o tempo que 

os alunos passam fora dos seus grupos de aprendizagem e, assim, gradualmente, 

alargam a distância de aprendizagem entre si próprios e os seus colegas. Retirar os 

alunos das salas de aula ou mesmo das escolas, não resolve os problemas, ao invés, 

aumenta-os e não proporciona espaço para oportunidades de reflexão colaborativa 

sobre as dificuldades, levando a que os alunos atuem da mesma forma no futuro. 

(CREA, 2007, p. 3) 

Neste contexto, torna-se necessário e de extrema importância enxergar a criança como 

sujeito histórico e de direitos para que estes sejam garantidos. O ECA (Estatuto da Criança e do 
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Adolescente) traz nos seus artigos 3º, 5º, 13º, 17º e 18º presentes na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, os seguintes direitos fundamentais para as crianças: 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel 

ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem 

prejuízo de outras providências legais. 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 

da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. 

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o 

uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de 

correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos 

integrantes da família. 

Portanto, compete à escola e à professora e ao professor que esses direitos sejam 

assegurados no dia a dia das práticas pedagógicas e em todos os momentos, sejam nas brincadeiras, 

nas refeições, higienização e em todas as situações de contato entre as crianças e as pessoas adultas. 

Diante disso, consideramos importante destacar que a violência, muitas vezes, de forma 

velada está presente o tempo todo nas instituições de Educação infantil, muitas vezes de forma sutil, 

presentes em palavras, formas equivocadas de se entender a criança e a infância, regras 

desnecessárias, atitudes preconceituosas, agressões físicas e verbais dentre outras maneiras. Por 

outro lado, neste texto focaremos na questão da prevenção da violência entre as crianças. 
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Considerando o exposto acima, o modelo dialógico de resolução de conflitos envolve toda a 

comunidade por meio de um diálogo que permite descobrir as causas e origens de situações 

conflituosas para que possam ser solucionadas ou prevenidas antes que surjam. Assim, esta 

abordagem tem como base a prevenção dos conflitos e quando estes existem, todos/as participam 

tanto da criação de regras, quanto da resolução dos mesmos (FLECHA; GARCÍA, 2007). Para tal, 

garante-se aos/às envolvidos/as oportunidades iguais para se posicionarem com o objetivo de 

solucionar o conflito. Para que seja possível este diálogo: 

considera-se que todos, independentemente da sua cultura ou nível de educação, entre 

outros aspectos, tenham a oportunidade de intervir, dar opiniões e participar na 

procura de uma solução harmonizada, que ajude a prevenir o conflito. A 

responsabilidade e a capacidade para gerir a convivência, não devem ser reservadas 

apenas para alguém com autoridade ou para um perito, ao invés, devem ser partilhados 

por todos os estudantes, professores, funcionários e pessoas da comunidade. (CREA, 

2007. p.4) 

O modelo dialógico difere dos anteriores, pois tem como objetivo central a prevenção de 

situações de conflito e não pretende resolvê-los por meio apenas de mediações ou com ações 

punitivas advindas de autoridades ou especialistas. Portanto, todas as pessoas, sem distinção de 

níveis de escolaridade, etnia, raça, religião, etc., têm as mesmas capacidades para poder intervir e 

buscar uma solução de forma consensual que ajude na prevenção e resolução de conflitos. 

O compromisso com a resolução de conflitos através do diálogo entre todas as pessoas 

da comunidade, para propor a aplicação de padrões, é um compromisso com o diálogo 

durante todo o processo regulatório de ética processual que garante que todos os 

padrões ou normas decididas seguem um procedimento dialógico. O resultado é que as 

regras são fruto do diálogo e de um processo no qual apenas as pretensões de validade 

são aceitas e não as de poder (FLECHA; GARCIA, 2007, p.74). 

Desta forma, garante-se a participação igualitária entre todos e todas, ou seja, todos opinam 

e participam conjuntamente da gestão da escola por meio das assembleias, conselhos, reuniões de 

classe, comissões, etc., prevenindo e solucionando os conflitos. Elster (2001) descreve o processo 

democrático como um mecanismo que modifica preferências por meio de discussões públicas e 

reconhecimento intersubjetivo de normas. Ou seja, é necessário considerar as pessoas como sujeitos 

capazes de ação e fala e dispostos a ouvir e a avaliar o ato de fala de outro falante (ELSTER, 2001). 
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CLUBE DE VALENTES, A SUPERAÇÃO E A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

Em uma escola que é Comunidades de Aprendizagem, localizada na Espanha que vivencia a 

AEE “Modelo Dia���co de Prevenç�o e Resoluç�o de Conflitos” surgiu o Clube de Valentes como 

uma ação para a superação e prevenção da violência de gênero que reduziu conflitos exaustivos e os 

estudantes mais valorizados entre os próprios pares eram aqueles que se posicionavam contra a 

violência. Neste contexto, consideraram a socialização da atratividade por modelos não violentos 

como uma chave para a prevenção da violência de gênero, assim como a aplicação da tolerância 

zero a partir dos zero anos e o envolvimento de toda comunidade educacional no posicionamento 

contra a violência (SANCHO LONGAS, 2016). 

Entre 2014 e 2019, realizamos no Brasil pesquisas cuja temática era a prevenção da 

violência na Educação Infantil por meio da realização do Clube de Valentes. Nosso objetivo foi 

referendar a pesquisa INCLUD-ED sobre as Atuações Educativas de Êxito e a afirmação de que 

elas se mostraram bem-sucedidas em todos os lugares onde foram implementadas, portanto, 

transferíveis porque funcionam independentemente do contexto. 

Nossas pesquisas empregaram a Metodologia de Investigação Comunicativa, cuja base 

teórica é a Teoria da Ação Comunicativa, de Jürgen Habermas (1987a, 1987b), e o conceito de 

dialogicidade de Paulo Freire (1995, 2001). Nela, são buscadas as tipificações das ações, tanto para 

explicar as distorções que se podem gerar na interação entre atores sociais quanto para desenvolver 

um novo paradigma pautado na ação comunicativa e na dialogicidade. Como instrumentos de coleta 

de dados foram utilizados os grupos de discussão comunicativos, as observações comunicativas e o 

relato de vida cotidiana. 

Para que o “Clube de Valentes” fosse desenvolvido foi necessário o consentimento dos 

familiares responsáveis em uma reunião, cujo diálogo igualitário foi a chave principal. O 

embasamento para tal reunião foi a pesquisa desenvolvida pelo Centro de Estudos Infantis de Yale 

(2003) onde se identifica as características dos agressores e as consequências de abuso para as 

vítimas. Esse estudo forneceu dados desmistificando a crença de que crianças não percebem a 

violência, mostrando que qualquer exposição à violência em idade precoce torna-se parte da visão 

do mundo que as crianças aprendem e interiorizam. Ou seja, as crianças, ao serem vítimas de 

violência na primeira infância ou serem socializadas em um ambiente violento, podem levá-las a 

normalizar a violência desde a primeira infância (MAYES, 2003). 
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Ainda, de acordo com o Guia de Yale (2003) as crianças que sofrem intimidação podem 

desenvolver consequências como dores de cabeça e outras enfermidades, diminuição do rendimento 

escolar, muitas vezes se deprimem e podem tentar o suicídio, outros aprendem a maltratar os 

meninos menores que eles. A maior parte das vítimas leva consigo até a idade adulta a recordação 

de terem sido maltratadas e guardam todos os ressentimentos. 

Neste sentido, Oliver (2014) aponta que não há argumento científico para esperar até certa 

idade, para trabalhar com a prevenção da violência, pois bebês e crianças são vítimas de violências. 

Portanto, a violência zero deve ser iniciada desde a Educação Infantil. A autora apresenta resultados 

de pesquisas sobre violência na primeira infância em diferentes jardins de infância na Espanha, com 

destaque para artigos sobre educação escolar que são compartilhados com as famílias sem estarem 

baseadas em evidências científicas, mas que são divulgados entre professores/as. A autora, com 

base em Riu (2009), cita o exemplo preocupante em que morder é um comportamento normal para 

crianças entre 0 e 3 anos de idades como parte de seu progresso no desenvolvimento, ou seja, uma 

fase que deve ser respeitada, portanto a intervenção de professores para prevenir as mordidas é 

considerada desnecessária, e com isso a agressão é naturalizada. 

Diante disso, demonstramos e argumentamos com os familiares a importância da prevenção 

da violência desde a primeira infância e que existem opções seguras e não violentas para a 

resolução de conflitos. Mas, é um esforço a longo prazo que começa nos primeiros anos de vida na 

escola e na família. Ao mostrar às crianças como minimizar os conflitos e resolvê-los de forma não 

violenta, ajudamos a formarem-se enquanto adultos responsáveis e comprometidos na luta por uma 

sociedade menos violenta. 

O “Clube de Valentes” � realizado em salas de aula na Educação Infantil a partir leitura do 

livro “El Club de los valientes”, de autoria de Begõna Ibarrota, acompanhada de rodas de conversa 

dialógica. O livro conta a história de um menino chamado Samuel que resolve todos os seus 

problemas com o uso da força e é temido por todas as crianças, até que um deles, que foi agredido 

fisicamente, resolve bolar um plano com os amigos, para que juntos pudessem impedir as ações 

violentas de Samuel e argumenta que eles são muitos e juntos podem formar barreiras de proteção 

para bloquearem as ações violentas, e dão início ao Clube de Valentes. 

O Clube de Valentes é visto pelas crianças como uma brincadeira que evidencia as ações 

corajosas e covardes, sendo que a primeira é valorizada e a segunda é rejeitada, além de apontar as 

qualidades de uma boa amizade. Durante todas as interações na escola, as crianças se protegem sem 

serem violentas a partir de formação de barreiras diante de ações violentas. Ao final do dia, os 
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acontecimentos são compartilhados e discutidos e as crianças com ações corajosas são reconhecidas 

e valorizadas. Com o passar do tempo, as crianças passam a evidenciar outras atitudes que 

consideram covardes e elencar ações que os tornam maus ou bons amigos. 

A prática habitual nas escolas é que a criança se desculpe, abrace a vítima e a partir daí 

voltem a brincar, isso faz com que situações de violência físicas ou não, sejam banalizadas e 

tratadas com naturalidade, ou seja, um mecanismo automático. Ou recorrem a castigos e punições, 

sem que a criança compreenda por que está sendo punida (CORREIA, 2018). 

De acordo com Oliver (2014), assim como afirmado anteriormente, uma reação comum dos 

adultos às agressões é insistir em ter o agressor se desculpando e forçando a vítima a aceitar um 

abraço ou até um beijo. Quando adultos promovem esse tipo de ação, crianças muito pequenas em 

sua primeira infância são ensinadas, entre outras coisas, a justificar e naturalizar a violência e 

resignar-se a essas situações. Situações como esta demonstram que práticas educativas 

desvinculadas de pesquisas científicas sérias são devastadoras para o desenvolvimento emocional 

das crianças. Por isso, as causas e a prevenção da violência nas escolas, comprovadas por 

evidências científicas, precisam ser discutidas entre professores/as, familiares e profissionais da 

área para que se busquem soluções para diminuir a violência em idade precoce. 

Portanto, as crianças precisam desde a primeira infância aprender a identificar os modelos 

violentos para que a violência não se torne atraente, ou seja, as atitudes violentas devem ser 

ridicularizadas para que a solidariedade, a empatia, a segurança, a amizade sejam atitudes 

valorizadas e consideradas atraentes (OLIVER, SOLER, FLECHA, 2009). 

É preciso criar um clima solidário em que todas as pessoas estejam sempre posicionadas a 

favor da vítima e contra o agressor. O uso da linguagem do desejo para pessoas não violentas é de 

extrema importância para a prevenção da violência desde a primeira infância, ou seja, devemos 

evitar a linguagem normativa que identifica as pessoas não-violentas, respeitosas e igualitárias 

como “boas”, mas sem atratividade. Assim, o uso da linguagem do desejo move as pessoas adultas 

para mais perto das preocupações dos desejos de meninos e meninas, devendo ser uma ferramenta 

utilizada, por ser potente e transformadora desde a primeira infância (FLECHA, PUIGVERT, 

2010). 

Sendo assim, de acordo com as nossas pesquisas, a realização desta atividade melhora o 

convívio respeitoso entre todas as crianças, assim como as situações de violência tendem a diminuir 

e desaparecer, cumprindo com o seu objetivo que é a criação de contextos livres de violência. Como 

consequência, houve o distanciamento do protagonismo das crianças violentas que deixaram de 
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serem vistas como atraentes e ganharam destaque as crianças que são respeitosas, têm atitudes 

solidárias e são bons amigos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da realização do Clube de Valentes foi possível criar um ambiente solidário em que 

todas as crianças e a professora se posicionam a favor da vítima e contra o/a agressor/a. Um clima 

em que as crianças não são apenas capazes de se defenderem sozinhas e rejeitarem aqueles colegas 

que as tratam mal, mas também defendem e protegem todas as crianças que são atacadas. 

Nossa pesquisa também evidenciou alguns elementos considerados como obstáculos, com 

destaque para a banalização da violência no ambiente familiar. Para tal, recomendou-se a 

importância do estabelecimento de parceria com a família, como a criação de espaços de diálogos 

permanentes com as famílias e outros agentes externos acerca da importância da prevenção e 

resolução de conflitos. 

Outro elemento apontado pela pesquisa foi o fato de o “Clube de Valentes” ser uma aç�o 

isolada e realizada por apenas uma professora da escola. As crianças apontam o comportamento 

violento das outras salas e tornaram evidente a importância da participação do coletivo, uma vez 

que as crianças sinalizam com os olhares e com o corpo quando não entendem ações tão 

divergentes dentro da mesma escola. Um relato de nossa pesquisa exemplifica este ponto: uma 

criança vai até a sua professora e denuncia uma agressão sofrida pelo colega e imediatamente 

recebe como resposta: “Foi com você? ���o pare de fazer fofoca”. Situações graves como essa, 

precisam e devem ser combatidas, pois a banalização da violência desde a primeira infância precisa 

ser superada. 

A única maneira de transformar esta situação é criar um ambiente seguro onde quem faz a 

denúncia do colega que cometeu uma violência é considerada uma criança com ações corajosas e 

quem agride deve ser considerada como a que teve uma ação covarde. Vale ressaltar que, diversas 

pesquisas (BOTTON; PUIGDELLÍVOL; DE VICENTE, 2012; VALLS, 2008) destacam a criação 

de espaços seguros para a denúncia como uma forma efetiva de prevenção da violência de gênero. 

Portanto, quando as atitudes violentas são rejeitadas, as crianças aprendem que a violência não é 

bem-sucedida e mudam seu comportamento rapidamente. 

Vale destacar que enquanto professoras e professores é gritante a necessidade de criar 

ambientes seguros, onde as crianças possam se desenvolver livres de violência e que a experiência 
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de estar na escola seja satisfatória, e não um pesadelo por não se sentirem protegidas, sem saber o 

que vai acontecer com elas, com medo de serem vítimas de ações violentas, o que afeta diretamente 

o seu processo de aprendizagem e suas emoções. 

Para finalizar, pode-se afirmar que a realizaç�o do “Clube de Valentes” possibilita a 

prevenção e a resolução de conflitos e contribui para o desenvolvimento da solidariedade e das boas 

amizades entre as crianças. As crianças protagonistas e consideradas corajosas são as que defendem 

e protegem os/as companheiros e companheiras diante de qualquer situação de agressão 

propiciando um ambiente seguro que contribui para o desenvolvimento e a aprendizagem de todas 

as crianças. 
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Resumo 

O texto apresenta a Atuação Educativa de Êxito (AEE) “Modelo Dialógico de Resolução de Conflitos” 
por meio da realização do “Clube de Valentes” na Educação Infantil. Esta AEE efetiva uma escola 
segura para todas as crianças e que englobe o desenvolvimento e a máxima aprendizagem. A segurança 
se vincula a um espaço livre de violência, cuja busca é pela melhor convivência entre todos e todas e 
têm como base o diálogo igualitário (principal ferramenta para superação das desigualdades). O Clube 
de Valentes é visto pelas crianças como uma brincadeira que evidencia as ações corajosas e covardes, 
sendo que a primeira é valorizada e a segunda é rejeitada, além de apontar as qualidades de uma boa 
amizade. Durante todas as interações na escola, as crianças se protegem colaborativamente a partir de 
formação de barreiras diante de ações violentas. Ao final do dia, os acontecimentos são compartilhados 
e discutidos e as crianças com ações corajosas são reconhecidas e valorizadas. Com o passar do tempo, 
as crianças passam a evidenciar outras ações que consideram covardes, e elencar ações que os tornam 
maus ou bons amigos. A realização desta prática na Educação Infantil defende a violência zero desde 
os zero anos, sem que se espere que as crianças se tornem adolescentes para ensinar-lhes que a 
violência é inaceitável. Como resultado, a partir da desta pesquisa, pode-se afirmar que a realização do 
Clube de Valentes possibilita a prevenção e a resolução de conflitos e contribui para o desenvolvimento 
da solidariedade e das boas amizades entre as crianças. As crianças protagonistas e consideradas 
corajosas são as que defendem e protegem os(as) companheiros e companheiras diante de qualquer 
situação de agressão propiciando um ambiente seguro que contribui para o desenvolvimento e a 
aprendizagem de todas as crianças. 

Palavras-chave: Clube de Valentes; Educação infantil; Prevenção de Violência. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como temática a prevenção da Violência de Gênero (VdG) com 

adolescentes, almejando possibilitar ao leitor: i) a compreensão teórica da VdG em sua radicalidade 

a partir dos modelos de atração; ii) da sugestão de um Modelo Dialógico de Prevenção e Resolução 

de Conflitos e outras sugestões de artigos acadêmicos. 

Apresenta-se neste texto o recorte de Atuações Educativas de Êxito, presentes no Modelo 

Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos, que melhor se adéquem aos adolescentes e suas 

particularidades. O artigo inicia trazendo uma caracterização da adolescência e sua relação com a 

VdG; contempla em seguida a teorização para compreender as raízes da VdG e suas propostas de 

ação; finaliza apresentando o Modelo Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos de maneira 

exemplificada. 
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CARACTERÍSTICAS DA ADOLESCÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM A VDG 

A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano caracterizada por mudanças 

biológicas e sociais que marcam a transição da infância para a vida adulta. Essas mudanças 

acontecem de forma gradual e em ritmos diferentes para cada pessoa e sua caracterização pode 

variar conforme a cultura em que o indivíduo está inserido. De forma geral, no Brasil, de acordo 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência é definida como o período entre os 12 e 

os 18 anos de idade (BRASIL, 1990), o que, no sistema educacional brasileiro, corresponderia em 

média ao período escolar do sétimo ano do Ensino Fundamental até o terceiro ano do Ensino 

Médio. Sendo considerada a transição para a vida adulta, nesta fase o indivíduo desenvolve 

intensamente seu senso de identidade e seu papel social. 

A preocupação em atuar junto a essa população também está relacionada com o alto risco de 

vitimizaç�o por violência que enfrentam. De acordo com o “Atlas da Violência de 2019” 

(CERQUEIRA et al, 2019), 51,8% dos óbitos de adolescentes entre 15 e 19 anos foi decorrente de 

homicídios. Como ressalta o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 

2019), para além e antes mesmo dessa forma de violência, crianças e adolescentes são vítimas 

diárias de diversas formas de agressão. Diante desse cenário, entende-se que a escola, como 

instituição inserida no contexto social, é também atravessada pela violência, podendo ser 

reprodutora da violência ou promotora de sua superação. 

Conforme ressaltado anteriormente, no período da adolescência são mais claramente 

estabelecidos os papéis sociais que o indivíduo desempenha. Em nossa sociedade são diversos os 

eixos estruturantes desses papéis e um dos principais eixos é o de gênero. Devido ao aumento do 

índice de violência de gênero na juventude, estudos internacionais e nacionais vêm se debruçando 

sobre a violência no namoro entre jovens (em inglês referido como “dating violence”), seja em 

relações estáveis, esporádicas ou casuais, discutindo sua ocorrência e diferentes formas de prevenir 

tal violência (OLIVEIRA ET AL., 2016; MURTA, 2016; PUIGVERT et al., 2019). É importante 

destacar que a violência na relação afetivo-sexual entre adolescentes não se manifesta somente em 

relacionamentos duradouros e formais, mas também em encontros casuais e esporádicos 

(PUIGVERT et al., 2019). 

A adolescência tem se mostrado como uma fase imprescindível para desenvolver padrões de 

relacionamento saudáveis e que não perpetuem a violência na idade adulta. Durante a adolescência, 

é verificado que tanto meninas quanto meninos podem ser vitimizados ou perpetuarem a agressão 

no namoro, mas a maioria da violência de gênero é perpetuada por meninos e homens (WEKERLE; 
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WOLFE, 1999). Puigvert et al. (2019) salientam que a perpetuaç�o e vitimizaç�o em “dating 

violence” ��o relevantes, tendo em vista a influência que pode ter em violência futura contra 

parceiro (intimate partner violence) na idade adulta. Os fatores de risco associados à violência nos 

relacionamentos entre adolescentes já são bem estabelecidos na literatura, estando relacionados: às 

experiências prévias de vitimização e exposição à violência, ser vítima de maus-tratos, e ter amigas 

(os) engajados em relações violentas (SANTOS; MURTA, 2016). 

A VDG E OS PAPÉIS DA MASCULINIDADE 

Os papéis de gênero são socialmente construídos e estão majoritariamente divididos em 

papéis tradicionalmente masculinos e femininos. Com ciência da importância do reconhecimento 

das diversas identidades de gênero, o presente trabalho não visa discutir essa questão, mas a 

relevância dos modelos de masculinidade e feminilidade para os quais se é socializada e socializado 

para a violência cometida e sofrida na adolescência. 

Raewyn Connell, em seus estudos sobre masculinidades conduzidos com estudantes em 

contextos diversos, identificou aquilo que denominou de Masculinidade Hegemônica (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013). Essa autora caracterizou essa masculinidade como aquela tida como o 

ideal do “ser homem”; aquela que os homens se espelham para ser e que as mulheres ou homens 

almejam ter como parceiros. Connell e Messerschmidt (2013) ressaltam que essa masculinidade tem 

características diferentes conforme as características valorizadas pela cultura específica.   

Outro estudioso da temática, Jesús Gómez (2004) identificou tipos ideais de atração das 

adolescentes por um modelo de masculinidade caracterizada pela violência exercida em suas 

relações. Gómez (2004) apontou que garotos e garotas vêm sendo socializados, tradicionalmente, 

para valorizar homens que reproduzem padrões violentos de relacionamento. Tal socialização 

ocorre no entorno social imediato e mediado por familiares, professores(as), colegas, mas também 

mais amplamente pela mídia popularmente difundida. A partir de Gómez, diversas pesquisas vêm 

demonstrando essa socialização tradicional para a atração pela violência (VALLS; GALLARDO, 

2014; RACIONERO-PLAZA et al., 2018; PUIGVERT et al., 2019). 

Partindo do conceito de masculinidades hegemônicas e das pesquisas acerca da socialização 

para atração pela violência, Flecha, Puigvert e Ríos (2010), em revisão de diversos estudos, 

identificaram dois modelos de masculinidade tradicionais em diversas comunidades: a 

Masculinidade Tradicional Dominante (MTD) e a Masculinidade Tradicional Oprimida (MTO).   

A MTD está associada a um padrão de comportamentos desafiantes e muitas vezes violentos, o que 
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geralmente é o padrão de masculinidade considerado como atraente. Os indivíduos que cometem 

violência de gênero estão associados a este modelo de masculinidade; também ressaltando que nem 

todos os indivíduos pertencentes a este tipo de masculinidade cometem atos violentos 

necessariamente, mas tampouco apresentam uma postura ativa de posicionar-se contra um episódio 

de violência de gênero que presenciem.  Já a MTO refere-se ao padrão de masculinidade geralmente 

considerado pouco autoconfiante e submisso em suas relações afetivo-sexuais. Não exercem a 

violência de gênero, mas são considerados pouco atraentes. Esses dois tipos de masculinidades 

identificadas por pesquisas ��o complementares, como se fossem “os dois lados da mesma moeda”, 

uma vez que nenhum deles contribui para a superação da violência de gênero em nossa sociedade. 

Dentre os apontamentos feitos por pesquisas na área (GÓMEZ, 2004; PADRÓS; AUBERT; 

MELGAR, 2010; SCHUBERT; VALLS-CAROL, 2015), pode-se destacar o conceito por eles 

adotado de dupla moral. Essa dupla moral se aplica tanto aos modelos femininos quanto aos 

masculinos e pode ser compreendido como a valorização ou desvalorização de determinadas 

características conforme o prisma adotado por um mesmo indivíduo. De forma geral, os(as) 

adolescentes atribuem uns(umas) aos(às) outros(as) pa��is de “boa moça” e “bom moço” ou de bad 

boys e meninas “fáceis” e estabelecem relacionamentos de formas diferentes a partir da 

configuração desses estigmas. Cabe analisar que nesses relatos transparecem duas linguagens 

distintas ao descrever potenciais parceiro: ou expressam desejo e excitação em associação aos 

modelos violentos, ou seja, utilizam uma linguagem do desejo; ou, ao falar de relacionamentos 

duradouros, optam por sujeitos éticos e que tratem bem, utilizam uma linguagem da ética. 

Um terceiro elemento relacionado à manutenção de relacionamentos violentos e a aceitação 

e submissão a esse tipo de relação está ligado ao que Alonso, Mariño e Rué (2012) chamam de 

miragem de ascensão. Esse é um processo pelo qual uma jovem busca maior aceitação social e 

aumento de seu status perante os demais pares por meio de um relacionamento com uma MTD. 

Dentre as crenças, é comum que a adolescente acredite que será capaz de mudar aquele menino e 

que com ela a história do relacionamento será diferente. No entanto, o efeito real do relacionamento 

é de que essa adolescente passa a ser negativamente vista pelos colegas, de acordo com os valores 

expressos pela dupla moral, e acaba sendo afastada dos(as) demais. Dessa forma, não apenas ela 

está submetida a uma relação violenta, como também perde o apoio de sua rede social. 

Buscando a superação desses dois modelos e suas formas de operar, Flecha, Ríos e Puigvert 

(2010) apontam as Novas Masculinidades Alternativas (NMA) como um terceiro modelo de 

masculinidade que associa a igualdade com a atração; relacionamentos respeitosos ao desejo. Ações 
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que visem à valorização desse tipo de masculinidade, por meio de visibilidade de modelos 

positivos, do diálogo e da reflexão acerca dos interesses desses jovens, têm obtido resultados 

positivos. 

Na seção a seguir, são apontadas algumas características de ações preventivas de violência 

que têm demonstrado a superação da violência em suas aplicações. Essas indicações foram 

identificadas em Prezenszky et al. (2018) para a prevenção da Violência de Gênero (VdG), tal como 

o Modelo Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos. 

AÇÕES PREVENTIVAS DA VDG E O MODELO DIALÓGICO DE PREVENÇÃO E 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Em revisão de artigos nacionais e internacionais sobre atuações para se prevenir a violência 

de gênero, Prezensky et al. (2018) identificaram estudos que abordam ações em escolas visando 

prevenir a VdG, sendo que em alguns também se analisa o impacto das ações. A partir destes 

estudos encontrados, são indicados elementos que potencializam as ações escolares de prevenção à 

violência de gênero, sendo citados: o envolvimento de toda comunidade escolar, a valorização de 

modelos igualitários de feminilidade e de masculinidade, e o fortalecimento de rede de apoio que 

não tolere a violência. 

Indo ao encontro destes elementos, destaca-se o Modelo Dialógico de Prevenção e 

Resolução de Conflitos, que é uma Atuação Educativa de Êxito, tendo sido desenvolvida no 

contexto das “Comunidades de Aprendizagem”. 

As Comunidades de Aprendizagem foram desenvolvidas inicialmente na Espanha, com 

presença atual em diversos países do globo e tem como foco a construção de uma escola que 

promova a excelência acadêmica atrelada à melhoria das relações interpessoais dentro da escola e 

no seu entorno. É um modelo de educação comunitário que prevê a participação de diversos atores 

no processo decisório da gestão escolar e nas práticas pedagógicas. O projeto está baseado em 

evidências científicas que demonstram o sucesso de diversas ações na melhoria do desempenho 

acadêmico e das relações de convívio na escola, chamadas de Atuações Educativas de Êxito 

(MELLO, BRAGA, GABASSA, 2012; FLECHA, 2015). 

Uma destas atuações educativas de êxito é o referido Modelo Dialógico de Prevenção e 

Resolução de Conflitos, que está estruturado de forma a considerar as raízes da VdG e atuar 

buscando superá-la e não fomentar seu desenvolvimento. Esta atuação educativa envolve 
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características descritas pela literatura internacional como recomendáveis para a prevenção e 

superação da violência. 

Cabe ressaltar que a proposta de Comunidades de Aprendizagem, bem como o Modelo 

Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos, está baseada nos sete princípios da aprendizagem 

dialógica, que são: Diálogo Igualitário, Inteligência Cultural, Transformação, Dimensão 

Instrumental, Solidariedade, Criação de Sentido e Igualdade de Diferenças. De acordo com Aubert 

et al. (2010, p. 168): 

A Aprendizagem Dialógica acontece nos diálogos que são igualitários, em interações 

em que se reconhece a inteligência cultural de todas as pessoas, e está orientada para a 

transformação do grau inicial de conhecimento e do contexto sociocultural, como 

meio de alcançar o êxito de todos. A Aprendizagem Dialógica acontece em interações 

que aumentam a aprendizagem instrumental, favorecendo a criação de sentido pessoal 

e social, e que são guiadas pelo sentimento de solidariedade, em que a igualdade e a 

diferença são valores compatíveis e mutuamente enriquecedores. 

Neste sentido, a atuação educativa do Modelo Dialógico de Prevenção e Resolução de 

Conflitos baseia-se em um modelo comunitário ou dialógico. Não é um modelo pautado em 

solucionar conflitos quando estes surgem, mas de buscar a prevenção de situações de conflito. 

Tampouco é um modelo que se pauta em tentar resolver os conflitos mediante ações punitivas. É 

um modelo comunitário, pois se compreende que não é possível que profissionais consigam mediar 

situações de conflitos sozinhos, devido à diversidade e à quantidade de conflitos que atualmente 

ocorrem dentro das escolas. Desta forma, busca-se envolver a participação de todos os agentes 

escolares, como estudantes, professores(as), funcionários(as) e familiares para juntos entender as 

causas de conflitos e lidar com estes, mesmo antes de aparecerem (FLECHA; YESTE, 2007). 

O processo de desenvolvimento deste modelo envolve a implicação da comunidade de 

entorno da escola e a reorganização da escola para que as famílias e os(as) estudantes participem 

ativamente da gestão escolar e da elaboração das normas comuns. Um exemplo de conflito que 

ocorria em escolas espanholas e que possui vínculo direto com as questões de gênero foi 

relacionado à forma de se vestir (FLECHA; YESTE, 2007; FLECHA et al., 2010). Algo comum 

que ocorre nas escolas, desde a infância, é a situação de meninos levantarem a saia das meninas. 

Esta situação muitas vezes não é vista como algo de grande importância, apenas como uma 

“brincadeira de moleque”, o que pode ajudar a fomentar situações sexistas e de VdG (FLECHA; 

YESTE, 2007). 
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Desta forma, em uma escola espanhola que é Comunidade de Aprendizagem, se decidiu 

desenvolver um processo para estabelecer uma norma de convívio para que nenhuma pessoa se 

sentisse agredida pela forma de se vestir. Assim, após um processo de diálogo e consenso, chegou-

se à norma comum: “nenhuma menina ou menino pode ser agredido pela forma de se vestir”, seja 

de saia, de calça ou de burca (FLECHA et al., 2010). 

Conforme descrito por Flecha e Yeste (2007), foram sete os passos que orientam o processo 

de desenvolvimento da norma, a partir do modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos: 

• Forma-se uma comissão mista, composta por professores(as), estudantes e familiares 

para debater uma proposta de norma e preparar um debate junto com toda a 

comunidade escolar sobre o tema; 

• A proposta é debatida e decidida em assembleia com o máximo de pessoas da 

comunidade escolar; 

• Membros da comissão mista se responsabilizam para que todas as classes da escola 

estejam cientes do processo e onde representantes recolhem sugestões de alteração 

da norma ou formas de fazê-la valer; 

• Representantes dos(as) estudantes debatem entre si como concretizar a norma e sua 

aplicação, com apoio da comissão mista; 

• Em uma nova assembleia, os(as) representantes de estudantes explicam aos(às) 

professores(as), estudantes e familiares o resultado de suas decisões, ouvindo 

também suas sugestões, e informam suas respectivas classes o que foi consensuado; 

• Toda a comunidade se responsabiliza em garantir a aplicação da norma e seu 

monitoramento. Tal monitoramento se dá através dos(as) representantes de 

estudantes e da comissão mista; 

• Por fim, o processo é acompanhado de formação sobre o tema em questão, como 

violência de gênero. Um exemplo de formação se dá através de atividades como as 

tertúlias dialógicas, outra atuação educativa de êxito. 

Conforme demonstra Padrós (2014), o modelo dialógico de prevenção de conflitos foi 

exitoso em melhorar o clima escolar em diversas escolas, reduzir conflitos e a violência entre pares 

e alcançar acordos positivos entre todos os agentes educativos. A autora aponta que ações 

preventivas de conflitos não devem ficar a cargo apenas de ações pontuais ou de pessoas 
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específicas, como somente as(os) professoras(es), mas é essencial envolver a comunidade escolar 

como um todo. 

Neste mesmo sentido, Gómez, Munte e Sorde (2014) realizaram pesquisa em duas escolas 

de periferia na Espanha, onde há muitos(as) estudantes imigrantes, e identificaram que a 

participação de familiares ciganos e árabes em atividades na escola ajudou a reduzir os estereótipos 

negativos que se tinha contra esta população. Também, a presença destas famílias na escola em 

âmbitos de diálogo e decisão, com masculinidades que se mostraram contrárias à VdG e às ações 

racistas, foi fundamental para reduzir os comportamentos violentos dentro da escola. 

Por fim, é comprovado que realizar ações para se educar as crianças e adolescentes em 

masculinidades mais igualitárias é um dos eixos fundamentais para se prevenir atitudes que podem 

levar à violência de gênero (FLECHA et al., 2010; FLECHA, 2015; GÓMEZ; MUNTE; SORDE, 

2014). Compreende-se que esse trabalho é fundamental desde a Educação Infantil e se espalha até 

as fases da adolescência da garantia da própria identidade e desenvolvimento social, podendo assim 

ser capaz de superar a falsa moral amorosa e fomentar modelos que unam a linguagem do desejo 

com a linguagem da ética. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se que o Modelo Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos é uma 

ferramenta potente para prevenir e lidar com conflitos presentes na escola e que geralmente são 

causados por questões sociais como o racismo e a violência de gênero, em diferentes níveis de 

ensino, inclusive os que envolvem a fase da adolescência. É muito importante que existam ações de 

prevenção à violência de gênero voltadas a meninos e meninas, uma vez que pesquisas vêm 

demonstrando o aumento do índice de violência de gênero na adolescência, sua vinculação com 

relacionamentos posteriores na vida adulta, e a atração pela violência no qual somos 

socializados(as) desde cedo e que tem forte impacto nesta fase de vida. 

Desta forma, o presente trabalho visou contribuir no âmbito desta discussão e discutir 

elementos que possam auxiliar na prevenção da violência de gênero entre adolescentes, através de 

atuações educativas baseadas em evidências científicas.Recomenda-se aos(às) interessados(as) 

(famílias, professores(as), adolescentes e dirigentes de instituições escolares) busquem por soluções 

que sejam comprovadas cientificamente e que pressuponham o diálogo entre diferentes sujeitos 

para a resolução e, anteriormente, a prevenção de conflitos, garantindo assim maior segurança para 

toda a comunidade escolar e, especialmente, os(as) adolescentes. 
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Resumo 

Este trabalho compõe parte do painel “Prevenção de violência de gênero: da educação infantil à 
universidade” que aborda a temática da prevenção da violência de gênero. Neste recorte, buscou-se 
elencar a importância de estabelecer boas práticas e modelos sociais adequados para adolescentes, 
sugeridos por meio da prática do Modelo Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos. O trabalho 
está dividido em três seções. A primeira seção explora o conceito de adolescência e os perigos sócio 
emocionais que essa fase de autoafirmação e inserção no mundo social pode gerar. Em seguida, 
explorou-se o problema da violência de gênero estudando a radicalidade dos modelos de atração, 
compreendo a existência de tipos ideais que surgem a partir da dicotomia entre a linguagem do desejo e 
a linguagem da ética e que, portanto, não atuam contra a violência de gênero (a masculinidade 
tradicional oprimida e a masculinidade tradicional dominante), sugerindo-se, então, a valorização de 
uma nova masculinidade alternativa que uma as duas linguagens. Por fim, o artigo traz o Modelo 
Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos a partir dos sete princípios da Teoria da 
Aprendizagem Dialógica da Comunidade de Aprendizagem pelos quais se possibilita desenvolver um 
clima escolar agradável, sem conflitividade e que tenha o diálogo como forma de resolução dos 
conflitos. Indica-se a importância se de trabalhar formas de resolução e, principalmente, prevenção da 
violência desde a Educação Infantil, salientando a importância de práticas baseadas em evidências 
científicas e que permitam crianças, adultos e adolescentes o desenvolvimento humano pleno e o 
autogoverno das próprias relações e emoções. 

Palavras-chave: Prevenção de Violência; Violência de Gênero; Dialógico; Violência na Escola. 
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INTRODUÇÃO 

Falar de leitura – por estudo ou para lazer – exige-nos pensar em linguagem e acesso. 

Linguagem em diversos aspectos (cênico, oral, escrito...). Acesso à cultura, à informação, literatura 

de ficção etc. Pode parecer algo simples, básico (e realmente é), contudo não são poucos os 

obstáculos para democratizar o ingresso ao mundo letrado em sua plenitude. 

Temos questões ligadas à limitação do acervo e a logística, tanto da biblioteca quanto da 

escola, e questões externas (violência) que dificultam ações e acesso a serviços importantes para a 

disseminação da cultura letrada. 

Nossa ação sempre é em prol da formação de leitores, de indivíduos críticos e participantes 

da sociedade. Acreditamos ser possível este trabalho em qualquer faixa etária, contudo poder 

semear o valor da literatura, da leitura e do livro desde a mais tenra infância, é uma oportunidade 

mais que valiosa. 

Diante do exposto, objetivamos com este trabalho compartilhar prática pedagógica de 

educadores dentro e fora da escola pública. Práticas essas que não se iniciam por agora e que ainda 

podem render muito trabalho e bons frutos. Isso se deve ao comprometimento e à flexibilidade de 

duas instituições de suma importância no fomento da cultura e da consciência cidadã: biblioteca e 

escola. No nosso caso, uma Biblioteca Popular Municipal e um Núcleo de Educação Infantil da 

zona Norte de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Para dar conta de tal objetivo adotamos como referencial teórico e metodológico Moreira 

(2012) e Zabala (1998). Preocupados com um trabalho significativo que dialogasse com as 

temáticas dos projetos desenvolvidos pelos grupos atendidos na unidade escolar, laçamos mão de 

sequencias didáticas ancoradas nos interesses e faixa etária dos grupos atendidos. Resultados 

significativos são percebidos ao longo do trabalho. 

A necessidade de fortalecer ações compartilhadas entre os diversos equipamentos públicos 

responsáveis por disseminar conhecimento nos move a relatar neste artigo parte das significativas 

experiências desenvolvidas com os alunos da escola de educação infantil atendida por uma das 

bibliotecas populares do município de Niterói. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA  

A fundamentação teórica e metodológica do trabalho alicerçou-se na aprendizagem 

significativa, descrita por Moreira (2012) e nas sequências didáticas proposta por Zabala (1998). A 

escolha do referencial foi impulsionada pela necessidade de oferecer aos grupos escolares atendidos 

a possibilidade de dialogar com diferentes atores sociais, assim como, favorecer a superação do 

“formato escolar” dominante. 

De acordo com Moreira (2012), a aprendizagem significativa ocorre quando ideias expressas 

de maneira simbólica interagem de maneira substantiva (não-literal) e não arbitrária com aquilo que 

o aprendiz já sabe. Tal interação não ocorre com qualquer ideia prévia, mas com algum 

conhecimento relevante já existente na estrutura cognitiva desse aprendiz. 

Segundo Zabala (1998), sequências didáticas são: “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e 

um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A fase de trabalho que se configura atualmente na nossa Biblioteca começou, de maneira 

informal, no ano de 2018.  Temos atuado tanto oferecendo leituras dinamizadas com o nosso 

acervo, como também buscando dar nossa contribuição com os Projetos da escola. A presença de 

algumas turmas da NAEI neste espaço já é antiga e tem se solidificado ao longo dos últimos anos. 

Por meio da oferta de atividades diversificadas na unidade escolar; no apoio aos eventos 

desenvolvidos pelas escolas e na organização de um calendário de visitas semanais na biblioteca, 

planejamos diferentes atividades que oportunizam aos grupos de criança de 4 e 5 anos experiências 

significativas que envolvem o mundo da literatura e da arte. Neste relato de experiência 

descreveremos 2 atividades desenvolvidas com alunos de uma escola de educação infantil de 

Niterói. 

A escolha da escola e dos grupos deu-se por meio do sucesso das propostas com os alunos e 

no engajamento da equipe pedagógica da escola. Com momentos de história oral, a NAEI fez da 

Biblioteca o seu espaço e a Bibpop (como chamamos, comumente, a nossa biblioteca), também se 

fez presente no cotidiano da escola, através de ações em seus projetos e participação em seus 

eventos internos. 
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Aproveitando a atmosfera de debate político democrático de 2018 elegemos o tema eleições 

para propor experiências literárias para os alunos que frequentam a Bibpop. Dinamizamos para os 

alunos do NAEI Vila Ipiranga a leitura da obra “É o maior”, de Guto Lins, com a atividade da 

campanha dos bichos. Foi diversão garantida! 

O tema foi tratado com muita ludicidade e reflexão. Sem querer transformar a Biblioteca em 

uma “escolinha”, buscamos trazer literatura como prazer, entretenimento e cultura. Como ação 

colaborativa, a Biblioteca também ofereceu contações de histórias mensais das obras de Ruth Rocha 

– tema do Projeto da escola no segundo semestre de 2019. Divididos por faixa etária, docentes e 

alunos ouviam e interagiam com as apresentações. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As atividades apresentadas neste relato de experiência é parte de um projeto de 

disseminação da cultura literária dentro de uma das comunidades de grande vulnerabilidade social 

do município de Niterói. 

O trabalho que objetivou compartilhar a prática pedagógica de educadores dentro e fora da 

escola pública, ampliou significativamente as perspectivas linguísticas, culturais e sociais dos 

educadores e alunos atendidos. Também possibilitou a ocupação de um espaço público de 

disseminação da leitura e do conhecimento por meio de experiências significativas. 

A proposta que começou, de maneira informal, depois da reforma e ampliação da Biblioteca, 

solidificou-se e ao longo dos últimos anos passou a ser plano de ação permanente para o espaço 

infantil da Biblioteca Popular Municipal Aguinaldo Pereira de Macedo (Bibpop). 

Este resultado que por si só justifica e qualifica a iniciativa que galgou perspectiva crescente 

de disseminação da leitura possibilitou aos alunos atendidos experienciar possibilidades diversas de 

leitura e informação de maneira democrática e gratuita. 

CONCLUSÕES 

A curiosidade, a atenção, a concentração, oralidade, memória e o uso adequado do espaço 

público pelas crianças evoluíram a olhos vistos. Nós que atuamos diariamente na Biblioteca 

assistimos essa significativa mudança como um prêmio.  Isto representa um ganho enorme para 

famílias, escola e biblioteca. Conhecimento transforma e esse é o nosso foco! 
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Nesta perspectiva trazemos à baila o trecho do discurso do professor Antônio Cândido, 90 

anos, ao receber o prêmio Juca Pato de intelectual do ano da União Brasileira de Escritores (UBE) 

em 20 de agosto de 2008. 

“(...) o que importa não é que os alvos ideais sejam ou não atingíveis concretamente 

na sua sonhada integridade. O essencial é que nos disponhamos a agir como se 

pudéssemos alcançá-los, porque isso pode impedir ou ao menos atenuar o afloramento 

do que há de pior em nós e em nossa sociedade.” 

Souza, 2008. 

Como falamos no início, a parceria só tem a crescer, a se tornar não algo estanque, mas 

contínuo e cada vez mais rico. Desafios – novos e os já conhecidos – continuam em nosso caminho, 

mas o importante é caminhar. Nossos jovens precisam disso, nossa profissão assim nos exige. 

Vamos disseminar cultura e cidadania por toda parte, vamos tornar comum o que acontece não só 

em nossa realidade aqui já descrita, mas em vários cantos da cidade. 
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Resumo 

O presente escrito objetiva compartilhar prática pedagógica de educadores dentro e fora da escola pública. 
Práticas estas que não se iniciam por agora e que ainda podem render muito trabalho e bons frutos. Isso se 
deve ao comprometimento e a flexibilidade de duas instituições de suma importância no fomento da cultura 
e da consciência cidadã: biblioteca e escola. Um bom instrumento para suprir possíveis déficits na 
construção da aprendizagem e do letramento informacional, é a interação escola e demais instituições 
detentoras de conhecimento. No nosso caso, uma Biblioteca Popular Municipal e um Núcleo de Educação 
Infantil da zona Norte de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Par dar conta de tal objetivo 
adotamos como referencial teórico e metodológico Moreira (2012) e Zabala (1998). O trabalho que 
começou, de maneira informal, depois da reforma e ampliação da Biblioteca, solidificou-se e ao longo dos 
últimos anos tornou-se plano de ação permanente para o espaço infantil da Biblioteca Popular Municipal 
Aguinaldo Pereira de Macedo. Preocupados com um trabalho significativo que dialogasse com as temáticas 
dos projetos desenvolvidos pelos grupos atendidos na unidade escolar, laçamos mão de sequências didáticas 
ancoradas nos interesses e faixa etária dos grupos atendidos. Por meio da oferta de atividades diversificadas 
na unidade escolar; no apoio aos eventos desenvolvidos e na organização de um calendário de visitas 
semanais no espaço infantil da Biblioteca, disponibilizamos diferentes linguagens e diferentes recursos 
humanos e materiais que oportunizem aos grupos de criança de 4 e 5 anos experiências significativas que 
envolvem o mundo da literatura e da arte. 

Palavras-chave: Letramento; Escola; Biblioteca; Interação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGUALDADES SOCIAIS, DIGNIDADE HUMANA E 

DIREITO À EDUCAÇÃO NAS PERCEPÇÕES DE 

ESTUDANTES E EGRESSOS DO PROEJA 

 

Marcia Araújo Ribeiro Lima – Seduc/PE 

Aline Cristina de Lima Dantas – UFLA 

Jupter Martins de Abreu Júnior – IFRJ 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1015 

Resumo 

A proposta deste painel tem como finalidade a apresentação de três pesquisas, registradas em uma 
dissertação, uma tese e outra inserida em um estágio de pós-doutorado. Os três trabalhos tiveram como 
objetivo compreender as concepções/percepções, anseios e sentimentos relatados pelos sujeitos das 
pesquisas a respeito das questões que dizem respeito às desigualdades sociais, à dignidade da pessoa 
humana e ao direto à educação. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a abordagem de 
entrevistas orientadas por teóricos como Kaufmann (2013) ente outros autores, que nos ajudaram a 
colocar em cena um conjunto de reflexões e compreensões acerca dos objetos de pesquisas estudados. 
Mediados por estudos de teóricos como Castel (1998), Dubet (2001), Bourdieu (1998/2010), Bobbio 
(1992), Sarmento (2016), Honneth (2003), Sawaia (2009) e outros autores, as análises das entrevistas 
evidenciaram as subjetividades dos sujeitos estudantes e egressos do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) de 
Institutos Federais (IFs) situados nos estados brasileiros de Pernambuco e Rio de Janeiro. A partir 
desse delineamento foi possível, por meio das trajetórias percorridas nas pesquisas, chegar a algumas 
compreensões que dialogam diretamente com os temas estudados como objeto das pesquisas. O tema 
proposto neste painel configura-se de grande relevância porque pretende tornar visíveis alguns 
elementos existentes nas subjetividades e potencialidades interditadas do direito à educação dos sujeitos 
entrevistados, tendo como suporte os termos desigualdades sociais, dignidade humana, sofrimento 
ético-político, reconhecimento social e direito à educação, possuindo relação direta com o eixo VI 
Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação entre Infâncias, 
Juventudes e Vida Adulta. 

Palavras-chave: Dignidade humana, PROEJA; desigualdade social; direito à educação. 

COMPREENSÕES SOBRE DESIGUALDADES SOCIAIS A PARTIR DAS CONCEPÇÕES DE 

PROFESSORES E ESTUDANTES DO PROEJA NO INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO 

Marcia Araújo Ribeiro Lima – Seduc-PE 

INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019, as 

desigualdades aumentaram no Brasil em 2018 pois, de toda a renda do país, 40% estão 

concentrados nas mãos de 10% da população. 

Analisando esses dados, o IBGE (2019) aponta que mesmo com mais gente trabalhando em 

condições precárias na informalidade, os brasileiros tiveram ganho real em seus rendimentos em 

2018 de 2,3%. Segundo a pesquisa do IBGE, o que explica essa situação da população brasileira é o 

aumento da concentração de renda no país pois, em 2010, os 5% mais pobres ganharam 3% a 

menos. Já os mais ricos, que representam 1% da população, viram seus rendimentos crescer mais de 

8%, dessa forma, a renda dos mais ricos é 33,8 vezes maior que a média dos 50% mais pobres. Um 

recorde na série histórica do IBGE, que começou em 2012. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1016 

Nesse panorama, o IBGE (2019) indica que o número de pessoas beneficiadas pelo Bolsa 

Família caiu de 15,9% para 13,7%. Acrescenta ainda que o Índice de Gini, que mede a desigualdade 

de um país, voltou a subir em 2018 e atingiu o pior resultado da pesquisa. O índice varia de zero a 

um. Assim, quanto mais próximo de um, pior é a distribuição de renda. 

Dessa forma, os dados publicados pelo IBGE ressaltam que as desigualdades reduzem o 

crescimento econômico, enfraquecem a luta contra a pobreza e aumentam as tensões sociais. 

Ampliando essas publicações, o Banco Mundial afirma que, a menos que os governos enfrentem as 

desigualdades, a meta de erradicar a pobreza extrema até 2030 não será alcançada, assim, quase 

meio bilhão de pessoas continuarão vivendo na pobreza extrema, sem levar em conta ainda os 

impactos do teto de gastos que congelou os gastos sociais por 20 anos e os impactos causados pela 

reforma trabalhista que retirou alguns importantes direitos dos trabalhadores. 

Nessa realidade, a questão das desigualdades sociais tem sido tema de debates e 

preocupações no âmbito das políticas educacionais e em especial na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), considerando que, historicamente, a EJA é oferecida para os sujeitos que tiveram seus 

percursos escolares iniciados tardiamente pela condição de trabalhadores, percursos esses marcados 

por diversos processos de desigualdades vividos. 

O presente trabalho, fruto de dissertação de Mestrado concluído em 2013, teve como objeto 

o PROEJA – Programa de Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos - IF Sertão Pernambucano/Petrolina, em que um dos nossos 

objetivos foi analisar as concepções dos professores e estudantes sobre desigualdades sociais, 

considerando seu histórico, seus aspectos atuais e suas perspectivas de superação. 

Apoiados nas discussões sociológicas sobre desigualdades em Dubet (2001), Castel (1998), 

Bourdieu (1998/2010) e nos clássicos da Filosofia Hobbes, Locke, Rousseau e Marx, optamos por 

uma abordagem de pesquisa qualitativa, tendo como locus de investigação, o PROEJA do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Petrolina-PE. A partir de entrevistas, 

apoiadas por um roteiro de questões, junto a professores e estudantes do Programa nos cursos de 

Edificações, Eletrotécnica, Informática e análise documental, tendo como referência o Documento 

Base do Programa institucionalizado pelo MEC no ano de 2007. 

O problema da pesquisa emerge mediante a institucionalização do Programa e juntamente 

com o seu pressuposto que é a minimização das desigualdades sociais possibilitada pela elevação da 

escolarização de jovens e adultos trabalhadores. Deste pressuposto, deflagramos as seguintes 

questões: há evidências de que o PROEJA alcança a meta de reparar a dívida social que o país tem 
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com esses cidadãos trabalhadores? Como as desigualdades sociais se apresentam nas concepções 

dos professores e estudantes do programa? Considerando como as desigualdades sociais vêm sendo 

produzidas historicamente, como estudantes e professores do PROEJA de Petrolina-PE 

compreendem possibilidades de sua superação? 

Nos limites deste texto, abordaremos os sentidos das desigualdades sociais no pensamento 

de alguns autores, entre eles, HOBBES (2009), LOCKE (2000), ROUSSEAU (1999) e MARX 

(1989). 

Para compreender as concepções desses teóricos acerca das desigualdades, considera-se 

necessário pontuar suas considerações sobre os homens na busca de criar uma entidade que 

estabeleça um contrato social capaz de reger as relações que esses desenvolvem com outros 

homens. 

Assim, segundo Hobbes (2009, P. 74), todos os homens são iguais, pois a igualdade do 

homem reside no fato de cada um, por natureza, ter suficiente potencialidade para matar um outro já 

que a fraqueza pode ser compensada pela astúcia. A igualdade coloca todos os homens na mesma 

insegurança. Daí a necessidade do estado para dar alguma segurança ao indivíduo, que se sente 

ameaçado por todos os seus semelhantes. 

A rigor, na teoria desse filósofo, não existe igualdade entre os homens porque não existe 

espírito de companheirismo nem responsabilidade entre os mesmos. O que os mantém juntos é um 

interesse comum, como, por exemplo, “algum crime capital, pelo qual todos esperam ser punidos 

com a morte” tendo, nesse caso, o direito de se unir, ajudando-se e defendendo-se uns de outros, 

pois apenas defendem suas vidas. 

Já nas ideias de Locke (2000, p. 46) sobre o individualismo liberal, a igualdade é mantida 

pelas leis, pois segundo o filósofo, se não houver, na fundação de uma república, a constituição de 

leis que regulamentem as formas de governar, a desigualdade penetrará pelo lado que as leis não 

tiverem impedido, e a república estará perdida. Para o autor, “sem regras, não se pode governar o 

mundo, uma vez que o mundo não subsistirá sem elas.” 

A respeito dessas relações desiguais entre os homens, Rousseau (1999, p. 133), afirma que a 

partir dessas práticas desapareceu a igualdade, a propriedade se introduziu, o trabalho se tornou 

necessário e as vastas florestas se transformaram em campos aprazíveis de modo que foi preciso 

regar com o suor dos homens e, nos quais, viram-se logo, a escravidão e a miséria germinarem e 

crescerem com as colheitas. 
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Ainda nessa fundamentação teórica, Marx (1989, p. 33) critica o liberalismo por contemplar 

somente os interesses de uma parte da sociedade e não da maioria como deveria ser. Para Marx, as 

desigualdades são fruto das relações sociais, políticas e culturais. Em sua perspectiva, Marx (1989) 

ressalta que as desigualdades não são apenas econômicas, mas também culturais, pois, quando um 

sistema político impede as relações sociais entre os homens, inviabiliza a sociedade, pois para o 

autor, a sociedade é um conjunto de atividades dos homens ou ações humanas e essas ações é que 

tornam a sociedade possível. 

Assim, segundo a teoria marxiana as desigualdades se originam dessas relações 

contraditórias que refletem na apropriação e dominação, dando origem a um sistema social, no qual 

uma classe produz e a outra domina e se apropria da produção, onde esta última domina a primeira, 

dando origem ao proletariado e à burguesia. 

Portanto, a origem das desigualdades entre os homens não está somente nas concepções 

liberais desses clássicos e nas críticas da sociologia de Marx, mas também nos pontos de vista e na 

realidade de muitos cidadãos brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes jovens e adultos. 

DO PERCURSO METODOLÓGICO AOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Considerando o contexto da pesquisa e as especificidades dos sujeitos envolvidos, a 

pesquisa de campo foi realizada no IF SERTÃO-PE e, como instrumento de coleta de dados, foram 

utilizadas entrevistas, a partir de um roteiro de questões, a fim de saber quais as concepções de 

professores e alunos a respeito das desigualdades sociais e como se constroem perspectivas de 

superação. 

Nesse sentido, a abordagem qualitativa de pesquisa foi realizada seguindo um roteiro com os 

seguintes questionamentos: O que é desigualdade social para você? Você costuma discutir essa 

questão durante suas aulas no Programa? Explique em que contextos. O que você identifica como 

produção das desigualdades sociais na atualidade? É possível superar as desigualdades sociais? De 

que maneira? 

Nesse pensamento, enquadrou-se o objeto deste trabalho no estudo de caso, entendendo ser a 

técnica de abordagem da pesquisa qualitativa mais adequada para a compreensão das desigualdades 

sociais no universo circunscrito dos entrevistados. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1019 

DIÁLOGOS SOBRE DESIGUALDADES SOCIAIS NAS VOZES DE ESTUDANTES E 

PROFESSORES DO IF/SERTÃO PERNAMBUCANO 

O trabalho monográfico realizado em 2010 nos possibilitou afirmar que, nesta pesquisa, 

alguns eixos foram privilegiados, quais sejam: o educativo, o social, o político e o do trabalho. 

Exemplo disso foi a fala da professora M quando afirmou: 

[...]eu abordo essa problemática quando reforço com eles a necessidade de ter 

compromisso com os estudos, pois os mesmos não dão muita importância em 

pesquisar e construir as tarefas de casa, ainda não se conscientizaram da desvantagem 

em que vão enfrentar quando se depararem com os alunos do ensino médio diurno na 

concorrência do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio e nos testes para 

emprego, essa é uma cultura que vem sendo manifestada desde o descobrimento, falta 

de interesse em estudar, conhecer, ser crítico, o trabalhador se conforma em ganhar só 

para sobreviver. 

Antes de enfatizar essa afirmação acima, a professora se referiu a Bourdieu (2010) a respeito 

das questões sobre capital cultural quando a família influencia na prática de realização dos trabalhos 

de casa por parte dos estudantes, pois, como afirma a professora: 

[...]em sua maioria os familiares dos alunos são analfabetos, eles não costumam 

estimular os filhos a realizar atividades de pesquisa ou mesmo discussões a respeito de 

suas aprendizagens mediadas pela construção das atividades de casa propostas pelos 

professores. 

Pode-se perceber, na fala acima, o quanto a professora está mergulhada nas concepções 

liberais, visto que a mesma atribui aos alunos a responsabilidade pelos seus fracassos e sucessos - 

os que fazem mais sacrifícios e esforços serão os bem sucedidos. Por essa concepção, parece não 

perceber que vem lidando com uma realidade social desigual, pois o Programa, ao focar, 

essencialmente, sujeitos apartados do direito à educação, à política e ao trabalho, apresenta a 

relevância da prática educativa que vai além de uma questão “conteudista”, adentrando, assim, no 

âmbito da ideia força da doutrina liberal, que responsabiliza os sujeitos por seus próprios destinos, 

que busca ressocializar o aluno, tornando-o familiarizado com os valores da classe dominante, 

referentes à lógica do ensino médio, que culmina com a continuidade da educação formal até o 

ensino superior. 

O depoimento da professora A, que trabalha no curso técnico em Eletrotécnica, traz outros 

elementos para que se possa discutir quando afirma: 
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Eu discuto a problemática das desigualdades sociais com meus alunos do PROEJA quando, 

por exemplo, estou explicando o Inglês para um grupo que trabalha como pedreiro, pintor, outro 

frentista de posto de gasolina e me pergunto: como vão utilizar isso na vida? Um curso que tem 

metade da carga horária das disciplinas do ensino médio normal... como os alunos vão competir de 

igual para igual? 

Essas indagações apresentadas no depoimento da professora A constatam a angústia que 

sente ao trabalhar a disciplina no contexto da realidade de vida profissional e social de cada 

estudante, pois a mesma relatou, durante a entrevista, que não teve formação para atuar com 

educação de jovens e adultos trabalhadores. Ou seja, uma formação que considere estudantes da 

classe trabalhadora. Afirmou, ainda, que trabalha uma parte de sua carga horária no Ensino Médio 

Regular e a outra parte no PROEJA, o que a mesma considera complexo para sua prática 

pedagógica, enfatizando que o ideal era estudar, planejar e atuar somente com o PROEJA, pois, se 

fosse assim, o trabalho seria mais significativo. 

A professora A tem consciência de que as desigualdades existem no próprio andamento do 

Programa no Instituto. Por isso, entende que, quando a instituição não disponibiliza ao professor 

carga horária de trabalho para planejamento ou formação específica para o trabalho educativo com 

a EJA, impõe limites para a realização plena de uma prática pedagógica alicerçada em alternativas 

curriculares, que considerem o “encadeamento entre as atitudes e as experiências das pessoas como 

seres no mundo” (FREIRE, 1977). 

Dialogando com os depoimentos das professoras abordadas, refletimos sobre a compreensão 

que tema respeito das desigualdades sociais, pois enfatizaram a problemática curricular do 

programa, que não atende ao tratamento dessas desigualdades para favorecer a aprendizagem dos 

estudantes do PROEJA, porque os mesmos cursam paralelamente as disciplinas técnicas e 

propedêuticas, o que impede os professores, muitas vezes, pela falta de tempo, de desenvolverem 

um trabalho mais detalhado com as temáticas, bem como um atendimento mais satisfatório na 

discussão das dúvidas apresentadas pelos alunos. Percebeu-se, também, que independente da 

disciplina trabalhada ou seu conteúdo, as desigualdades sociais emergem nas relações humanas 

impulsionadas pelas condições de existência, da fadiga, da labuta no trabalho e vivências, muitas 

vezes, desconsideradas ou despercebidas por parte, até mesmo, da professora e dos membros do 

grupo. 

Ao partir para a análise das concepções entre os estudantes, em entrevistas realizadas no 

período de 30 de outubro a 30 de novembro de 2010 e em fevereiro de 2012 pôde-se perceber que 
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as mesmas, em torno das desigualdades, se deram focalmente em relação ao âmbito do trabalho e da 

educação, apresentando, portanto, um leque de questões mais restritas que aquelas apresentadas 

pelo corpo docente. Segundo o estudante W (agente de portaria de um hospital), compreende 

desigualdade social no momento em que o trabalhador é discriminado por outro trabalhador, porque 

tem o certificado do ensino superior e exemplificou: “um dos médicos do hospital em que trabalho 

me desrespeitou porque o impedi de entrar por falta do crachá de identificação”. 

Nessa mesma abordagem, o estudante J (mototaxista) deu o seguinte depoimento: “vim 

estudar no PROEJA porque me sentia excluído, todo curso que me apresentava para fazer pedia o 

certificado do Ensino Médio e eu não tinha. Saía triste, frustrado, decepcionado, agora no PROEJA 

tenho a certeza de que nada disso existe”. Identifica-se aqui a ilusão fecunda da escolarização de 

jovens e adultos trabalhadores, pois a escola, para esses estudantes, ainda é vista como o caminho, 

uma forma de movimento social, ou “a melhoria de vida” entre outros. Sobre o sentido de ilusão 

fecunda Alvarenga; Tavares (2008, p. 155) afirmam que: 

É fundamental revigorarmos o sentido da ilusão fecunda (Sposito, 1993) que as 

classes populares constroem sobre a escola e percebemos no cotidiano escolar a 

existência de fissuras, cada vez mais visíveis e dilatadas, nesta mesma escola precária 

destinada aos pobres. Perceber/compreender o que manifestam as crianças e jovens 

das classes populares que, ao irromperem o território da escola, vão-nos desafiando 

sobre as formas pelas quais essa escola deve e precisa ser (re)pensada, ocupada, 

compreendida, narrada e imaginada.  

Nessa trajetória, quando perguntada a respeito de desigualdade social no âmbito do 

PROEJA, a estudante Z (cozinheira) deu o seguinte depoimento: 

[...] passei 15 anos sem estudar, só cozinhando. Agora resolvi estudar para ter outra 

profissão e sai da cozinha. Vejo essa profissão como desigual perante as outras porque 

nunca se consegue ganhar um salário bom. Sempre pra cozinhar oferecem pouco, já 

para outras profissões de curso técnico tem muita gente que ganha bem. Por isso, 

resolvi estudar para aprender outra área e ter um melhor salário, arriscar. Né? 

Ou seja, a desigualdade econômica é apresentada no depoimento da estudante que enfatiza 

uma aspiração pessoal, que é a “melhora de vida” mediante o aumento de salário e entende que, 

para isso, é necessário mudar de profissão estudando. Segundo Castel (1998, p. 529), na sociedade 

salarial capitalista, a questão social é analisada tendo como ponto de partida “o enfraquecimento da 

questão salarial onde a precarização do trabalho é um processo central”. Compreendendo o 

estudo do autor, identifica-se que, nessa sociedade salarial, não há garantia de segurança no 
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emprego; entretanto, quando as demandas capitalistas mudam, os trabalhadores entram para a 

situação de precariedade e nesse contexto, insere-se a situação da estudante entrevistada e de muitos 

outros no contexto da EJA. 

Por isso, o trabalho, que os estudantes do PROEJA executam nos diversos lugares onde 

atuam na região do São Francisco, deve fazer parte de sua formação no IF SERTÃO–PE, pois se 

trata de uma atividade exclusivamente humana, por ser executada na busca da conquista dos direitos 

de cidadania e de dignidade humana, de forma consciente, diferente da ação animal, que é 

puramente instintiva. Para Marx (1989; p. 27) “o trabalho significa o primeiro pressuposto de toda 

história humana.” Portanto, o trabalho é inerente ao homem, já que sem realizá-lo o homem não 

pode conservar sua existência. Então, por ser inerente é ontológico. 

Nessa perspectiva, quando perguntada sobre suas concepções a respeito de desigualdades, a 

estudante de informática Jeruza, 38 anos, vendedora de produtos para supermercado, funcionária de 

uma empresa há 21 anos e, agora, ganhando dois salários mínimos, responde: 

Nunca me senti desigual no emprego porque os donos também são técnicos, já estudei 

também um curso técnico em contabilidade, terminei em 1991 parei esse tempo todo 

porque tive dois filhos e além de ter que cuidar deles, continuei trabalhando, só que 

agora vim estudar no PROEJA para me atualizar, aperfeiçoar minha profissão e 

ocupar uma vaga superior na empresa, de gerente talvez. Pretendo fazer um curso 

superior, não sei ainda qual a área, vou pensar. Minha perspectiva de superação para 

quem se sente desigual na empresa, ou no salário é procurar estudar, o estudo pode 

melhorar a vida desigual dessa pessoa. 

O depoimento da estudante vincula-se à teoria do capital humano que postula a educação e o 

treinamento como potencialidade para o trabalho e que deve ser um investimento feito pelo sujeito 

individual ou pelas empresas interessadas em sua mão de obra para um acréscimo na produtividade 

do trabalhador. Desse investimento em educação, a teoria preconiza um lucro que redundaria em 

taxas de retorno sociais ou individuais, pois, há, nessa concepção, uma ligação direta entre 

educação e produção. Essa teoria é chamada por Frigotto, (2010, p. 153-155) de “ideologia 

burguesa do papel econômico da educação”. Para o autor: 

A educação e a qualificação aparecem como panacéia para superar as desigualdades 

entre nações, e regiões ou indivíduos. O problema da desigualdade tende a reduzir-se a 

um problema de não qualificação [...]Da análise aqui realizada, a tarefa fundamental é 

que a teoria ou doutrina do capital humano, enquanto um determinado processo e 

forma de conhecimento da realidade, não é algo que nasce por acaso. A produção 
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desta teoria e seu corpo de ideias guarda uma ligação estreita com as relações sociais 

de produção. Trata-se de um conhecimento que carrega a marca e a ótica burguesas. 

Na subjetividade da estudante, o trabalho constitui o capital e o uso desse capital, ou seja, 

salário do cargo superior, melhora a vida do trabalhador; o salário na empresa significa o próprio 

processo capitalista de produção, a lógica do capital. É dessa maneira que o processo 

trabalho/capital aprisiona ou, ao mesmo tempo, gera conflitos, tensões e oposições nas relações 

empregador/empregado e nas relações sociais dos sujeitos trabalhadores de uma forma geral, pois 

os mesmos vão continuar procurando a escolarização para se inserir nesse sistema capitalista, caso 

contrário, sem emprego e sem salário, vão sofrer ainda mais diferentes formas de desigualdade. 

Essas vozes nos ajudam a reunir sentidos de que, dependendo do tipo de trabalho que esses 

estudantes desenvolvem, o tempo que ficam fora da escola é maior do que o que costumamos 

identificar. Quem trabalha na roça, por exemplo, tem muito menos possibilidade de se locomover 

até a escola do que os estudantes que trabalham na cidade; por conseguinte, como são obrigados a 

trabalhar para sobreviver, abandonam as aulas, principalmente porque em nossa região, o Semiárido 

Nordestino de Juazeiro-BA e Petrolina-PE, o transporte dos perímetros irrigados até a cidade é 

muito demorado, além disso, muitas estradas ainda são de cascalho, o que dificulta, ainda mais, o 

tráfego dos veículos. Tudo isso, são indícios das múltiplas e diferenciadas desigualdades 

identificadas na realidade dos estudantes jovens e adultos trabalhadores no contexto da educação do 

Semiárido Nordestino. 

COMPREENSÕES (IN)CONCLUSIVAS 

Mediante esses estudos, foi possível, por meio da trajetória percorrida na pesquisa 

qualitativa, chegar a algumas compreensões que dialogam diretamente com o tema estudado como 

objeto deste trabalho. Outra compreensão foi a identificação do trabalho como concepção central 

nas falas dos professores e estudantes a respeito das desigualdades. 

Também foi possível fazer confluências significativas entre os estudos de Agamben (2007), 

a respeito das profanações dos direitos dos sujeitos da EJA em trabalhar, estudar e exercer a 

cidadania, e as desigualdades produzidas pelo sistema capitalista que profana o direito desses 

sujeitos quando seleciona, classifica e exclui os trabalhadores subtraindo seus direitos de estudar e 

trabalhar como determina a Constituição Federal de 1988. Prova disso é o depoimento do estudante 

W quando afirma: 

5

2 
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[...]no PROEJA não sofro nenhuma discriminação porque todos que estão aqui 

buscam, justamente sair dessa situação de exclusão no mercado de trabalho por falta 

de escolaridade, pois por parte dos colegas, em sala de aula, nunca recebi nenhum tipo 

de discriminação. 

As contribuições dos autores no quadro teórico e as vozes dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, durante essas aproximações com o problema deste estudo, remetem-nos ao entendimento 

de que as concepções do trabalho como modo de produção e sobrevivência dos seres humanos estão 

presentes em vários contextos da atualidade e, na educação, esse aspecto aparece como busca 

constante dos trabalhadores como recurso para aperfeiçoamento de suas profissões e práticas 

profissionais, o que se evidenciou, no ano de 2010, no período das primeiras aproximações com as 

questões das desigualdades sociais junto ao PROEJA do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano em Petrolina–PE. 

No que diz respeito às perspectivas de superação das desigualdades sociais, compreende-se 

também que, segundo as concepções subjetivas dos professores e estudantes do PROEJA do 

IFSERTÃO-PE, para que as desigualdades sejam superadas no contexto da educação, bem como 

das demais realidades de suas vidas, o ideal é que a instituição se preocupe com a formação dos 

professores, atendendo à política proposta no Documento Base do programa, buscando o 

atendimento específico aos sujeitos trabalhadores, numa prática educativa libertadora, democrática, 

dialogada, respeitosa, humana, conscientizadora e emancipadora que possibilite aprendizados 

significativos, aprendizados esses que possam se estender e alcançar suas práticas laborais no 

contexto do trabalho, da cultura e de suas diversas rotinas cotidianas de vida no Semiárido 

Nordestino. 

Outro aspecto de superação das desigualdades, oriundo das falas dos estudantes, encontra-se 

relacionado à ministração de aulas dinâmicas, movimentadas e práticas, no lugar de aulas somente 

teóricas e monótonas, bem como o acesso ao material didático, ou seja, livros didáticos, slides dos 

professores, apostilas e outras fontes e recursos. 

Por fim, ressalta-se também das narrativas dos estudantes acerca da superação das 

desigualdades no contexto do PROEJA, a necessidade de aproximação da coordenação de estágio 

da instituição, com as gerências das empresas que os estudantes trabalham, a fim de viabilizar um 

diálogo de parceria para a liberação do trabalho a fim de possibilitar aos mesmos, o cumprimento da 

carga horaria de estágio que faz parte do currículo como requisito de conclusão do curso de quatro 

anos. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa de dissertação de mestrado realizada no 
IFSERTÃO-PE a respeito das desigualdades sociais nas concepções dos professores e estudantes do 
PROEJA. Teve como objetivo analisar e compreender os sentidos produzidos pelos sujeitos da 
pesquisa sobre as desigualdades sociais e suas perspectivas de superação, considerando seu histórico e 
seus aspectos atuais. Foi organizado epistemologicamente numa abordagem de pesquisa qualitativa a 
partir do ponto de vista metodológico do estudo de caso do tipo descritivo e analítico com entrevistas e 
análises dos depoimentos e do documento Base do Programa institucionalizado pelo MEC apoiados 
nas discussões sociológicas sobre desigualdades em Dubet (2001), Castel (1998), Bourdieu (1998/2010) 
e nos clássicos da Filosofia Hobbes, Locke, Rousseau e Marx, buscando identificar as aproximações ou 
distanciamentos entre as concepções dos entrevistados com a proposta do material institucional no que 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/10/16/desigualdade-aumentou-no-brasil-em-2018-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/10/16/desigualdade-aumentou-no-brasil-em-2018-aponta-ibge.ghtml
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diz respeito às perspectivas de superação das desigualdades no contexto da EJA. Mediante esses 
estudos, foi possível, por meio da trajetória percorrida na pesquisa qualitativa, chegar a algumas 
compreensões que dialogam diretamente com o tema estudado como objeto deste trabalho. Outra 
compreensão foi a identificação do trabalho como concepção central nas falas dos professores e 
estudantes a respeito das desigualdades. Assim, considerando que, historicamente, a EJA é uma 
modalidade de ensino que vem sendo ofertada para sujeitos que tiveram seus percursos escolares 
interrompidos pela condição de trabalhadores, esse tema se configura como estudo de grande 
relevância no contexto das políticas de EJA e da educação em geral. 

Palavras-chave: Desigualdades sociais; Políticas; PROEJA; EJA. 

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO PROEJA PELA PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS 

EGRESSOS 

Aline Cristina de Lima Dantas – UFLA 

INTRODUÇÃO 

A forma como os direitos são atendidos está no cerne da questão das políticas públicas 

voltadas para a EJA. Considerando o atual momento político de desmontes na educação pública - 

em especial no fechamento de turmas de EJA - faz- se necessário colocar em evidencia ações e 

políticas que se voltam à reparação e efetivação de um direito negado para sujeitos jovens e adultos 

das classes populares. 

Partindo do pressuposto de que o problema do direito está na distância entre a sua 

proclamação e a sua efetivação, tornando-se uma questão política, pois não basta que seja 

enunciado sem que seja garantido (BOBBIO, 1992), considero que a forma para a efetivação do 

direito à educação se faz por meio de políticas públicas induzidas pelo Estado, sendo necessário o 

seu acompanhamento e a sua avaliação. 

O PROEJA foi implementado em 2006 no IFRJ com a oferta do curso técnico de nível 

médio em Manutenção e Suporte em Informática nos campi Rio de Janeiro, Nilópolis, Duque de 

Caxias, Arraial do Cabo e o curso técnico em Agroindústria no campus Nilo Peçanha/Pinheiral. 

Ação política inédita no campo da EJA, que se materializou pelo fato de o Ministério da 

Educação ter, sob sua gerência, instituições escolares que compõem a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. Um dos poucos meios de ação direta do Ministério no campo da 

educação básica, uma vez que seu papel constitucional é, sobretudo, de indução e fomento de 

políticas, cabendo a execução a estados e municípios, como estabelecido em nosso regime 

federativo de colaboração. 
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A pesquisa ancorou-se, essencialmente, na seguinte questão: o PROEJA, ao propor a 

formação integrada para sujeitos antes interditados do direito à educação, possibilitou o respeito à 

dignidade humana de jovens e adultos, constituindo então política pública que efetiva o direito à 

EJA? 

Adotando o parâmetro ético e hermenêutico do princípio da dignidade da pessoa humana, 

tratou-o como fundamento do direito à educação no ordenamento constitucional brasileiro. Sob a 

ótica de que há um mínimo existencial que garante a dignidade da pessoa humana, tomou 

autonomia e reconhecimento como conteúdo da dignidade e referências que balizaram a 

compreensão de como se forjou o direito à educação para jovens e adultos no IFRJ, por meio da 

ação do PROEJA. 

Valendo-me da perspectiva metodológica da entrevista compreensiva, coloquei em 

evidência os conteúdos da dignidade humana adotados nesse estudo, pela percepção dos sujeitos 

egressos entrevistados. Ao recuperar suas vozes, foi possível conhecer experiências de vida e 

trajetórias e compreender a busca que fazem pelo reconhecimento e pela autonomia por meio da 

escolarização. 

PERCURSO METODOLÓGICO E O ARTESANATO DA PESQUISA 

O percurso metodológico neste trabalho adotou uma abordagem qualitativa valendo-se de 

informações e características dos sujeitos como base para traçar o perfil do Programa na instituição, 

estabelecendo relações com fontes documentais (ofícios, atas, documentos institucionais do 

Programa). Por meio de sujeitos atendidos — egressos do Programa —, aproximei-me de outros 

elementos, que contribuíram para pensar o momento da avaliação do programa. 

A busca pelos egressos de cursos de MSI tornou-se possível pela participação e auxílio dos 

dois bolsistas de iniciação científica do PROEJA, que criaram um grupo no Facebook. Optei pelo 

uso da rede social, por ser o meio com maior potencial para rapidamente encontrar ex-alunos. 

Contamos com um total de 93 membro se ao final da investigação obtive 11 entrevistas. Para a 

realização das entrevistas com os egressos me apropriei de orientações metodológicas da entrevista 

compreensiva proposta por Kaufmann (2013), cujo foco estava efetivamente na história dos 

sujeitos, o que, na premissa compreensiva, explica quase tudo. Para preservar a identidade dos 

entrevistados, optei pelo uso de pseudônimos. 
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Dos onze sujeitos entrevistados e quatro depoimentos, duas entrevistas mostraram-se 

representativas pela sua exemplaridade, intensidade nas narrativas e trajetórias de vida de seus 

titulares que transmitiram inegáveis inferências ao reconhecimento e à autonomia. 

Inspirada nas obras As vozes do mundo de Boaventura Sousa de Santos (2009) e A miséria 

do mundo de Bourdieu (2012), apresento o diálogo que estabeleci com as vozes ouvidas a partir de 

minhas percepções e compreensões quanto ao que emergiu como conteúdo da dignidade humana. 

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO 

No direito contemporâneo, a dignidade da pessoa humana assume lugar de destaque, após 

ser invocada em tratados internacionais como fundamento dos direitos humanos. É assumido como 

princípio e valor fundamental de todos os direitos fundamentais firmados na Constituição de 1988. 

Nesse aspecto, apresenta-se como norte interpretativo e critério de ponderação em situações em que 

o direito esteja em conflito ou em caso em que corra perigo. Na tentativa de construir outros 

sentidos e compreensões sobre as questões que envolvem direitos, encontrei o princípio da 

dignidade da pessoa humana – premissa básica para pensar o direito à EJA. 

Alguns estudiosos do direito têm sido referência no tema, como Sarmento (2016) e Sarlet 

(2007), cujos estudos contribuíram para a discussão em questão. 

Sarlet (2007) compreende que a dignidade da pessoa humana é caracterizada pela dimensão 

ontológica e intersubjetiva. A dignidade, como dimensão ontológica, assenta-se no valor intrínseco 

do indivíduo, condição que qualifica cada pessoa como tal, sendo um aspecto “irrenunciável” da 

condição humana. A dignidade também possui dimensão social, posto que os indivíduos enquanto 

iguais em dignidade estão submetidos ao contexto da vida em sociedade e das relações sociais. 

Sarmento (2016) assume que o princípio da dignidade da pessoa humana relaciona-se com a 

concepção de pessoa humana, a qual subjaz à Constituição Brasileira e à moralidade crítica. A 

pessoa humana é concebida como possuidora de valor em si mesma, não constituindo mero 

instrumento a serviço do Estado ou de terceiros, o que remete à sua condição ontológica. Concebida 

como detentora de autonomia, a pessoa humana é possuidora de necessidades materiais e psíquicas 

que se desenvolve e se constitui de relações intersubjetivas inerentes à vida em sociedade 

Considero que o direito à EJA funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana sob a 

ótica de que o direito à educação compõe a dimensão material deste princípio, o chamado mínimo 
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existencial – este termo foi apropriado neste estudo como garantia de condições básicas para a 

vida digna, por denotar efetivamente um sentido mais fiel ao fundamento cunhado no princípio da 

dignidade humana - e que autonomia e reconhecimento configuram conteúdos da dignidade 

referenciais e balizadores à compreensão de como se forja tal direito em situações concretas. 

O conjunto de direitos sociais- fundamentos da Constituição, como educação, saúde, 

previdência social etc. e em parte de direitos individuais – assumido como a dimensão material da 

dignidade humana, conformam e garantem as condições básicas necessárias à vida digna. Essa 

dimensão material constitui componente central para pensar sujeitos representados pelo público da 

educação de jovens e adultos — analfabetos ou subescolarizados — assim mantidos por não terem 

conseguido acessar bens e direitos essenciais. 

Considerando a atual configuração do ordenamento constitucional, sob a ótica da dignidade 

humana, pode-se afirmar que a educação básica representa o núcleo essencial da educação para a 

existência humana — o mínimo existencial do direito à educação — compondo a garantia de 

condições materiais básicas necessárias, abaixo da qual não é possível haver integridade da 

dignidade. 

Nos estudos sobre a dignidade humana, identifica-se que a autonomia, enquanto um de seus 

conteúdos tem seu sentido associado à ideia de autodeterminação e liberdade. Em uma perspectiva 

seniana da liberdade, atento-me para as chamadas capabilities, (capacidades, de acordo com a 

tradução da obra). Os sujeitos são autônomos quando têm capacidade de agir e levar a vida que 

valorizam, de acordo com visão própria e escolha, de forma refletida ou racionalizada, quando há 

maior influência desses indivíduos nas questões do mundo, ou seja, sua participação no mundo. 

Interessou-me ver como os sujeitos, a partir da formação proposta pelo Programa, vivem 

experiências no ambiente escolar, que favorecem seu protagonismo ou a sua condição de agente. 

Protagonismo entendido não só por sua significação dramatúrgica de personagem principal de uma 

trama, mas entrelaçada com a ideia de agente, aquele que age e provoca mudanças no mundo, 

segundo seus próprios valores, independentemente de visões externas (SEN, 2010). 

O reconhecimento como um dos conteúdos imateriais da dignidade da pessoa humana, 

sinaliza que este conceito está relacionado com o respeito dado aos indivíduos, enquanto seres 

singulares e dotados de valor em si mesmo, nas diversas formas de relações sociais que perpassam 

instituições e relações intersubjetivas. 

Para Honneth (2003), o reconhecimento pela conquista do direito estabelece uma nova 

lógica de relação entre os sujeitos, já que sob a vigência das mesmas leis os indivíduos se 
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reconhecem como seres livres e iguais para atuar e fazer escolhas frente a normas morais. 

Apresenta-se como um signo universalizável associado ao respeito social. 

A questão se aprofunda, na medida em que o reconhecimento pelo direito não representa 

somente respeito na esfera social, mas também na esfera individual, uma vez que os sujeitos 

buscam conquistar o próprio auto respeito. Pela intermediação do direito, o sujeito tem a 

possibilidade de fazer emergir nele mesmo a consciência de auto respeito. Representa a apropriação 

de um meio simbólico formal, construído socialmente, que designa o merecimento de respeito a 

todo grupo societário. 

A negação do reconhecimento, entendida como desrespeito, atinge moralmente a integridade 

da pessoa, ou seja, a dignidade humana. O desrespeito gera perda de confiança e inflige danos nas 

relações práticas dos sujeitos com os demais e o meio social, mas também gera danos na relação do 

sujeito com ele mesmo, refletindo um sentimento de vergonha social, como defende Honneth 

(2003). São as vivências de experiências de desrespeito que levam os sujeitos a buscarem 

reconhecimento, sendo o direito uma das formas de obtê-lo. 

O reconhecimento pode ser relacionado à dimensão intersubjetiva da dignidade humana, ao 

assumi-lo como direito, identifiquei, prima facie, o papel estratégico que políticas como o PROEJA 

podem exercer no combate aos efeitos negativos que grupos estigmatizados carregam por sua 

condição de subescolarização e a não posse de certificado/diploma escolar, valorizado em nossa 

sociedade. O direito à educação, como forma de reconhecimento, concede proteção à dignidade da 

pessoa humana, o que implica, ainda, neste caso, considerar necessidades específicas de grupos que 

passam por privações de direitos e estigma social, como os sujeitos da EJA. 

AS VOZES DO PROEJA 

Ao escutar os sujeitos egressos do PROEJA e conhecer as experiências de vida e trajetória 

escolar — antes e durante a frequência ao Programa investigado – pude compreender a árdua luta 

que travam cotidianamente por reconhecimento e autonomia num contexto social historicamente 

desigual. Suas vozes fazem emergir os efeitos dilacerantes da negação à condição de igual valor e 

respeito de toda pessoa humana, quando a busca por garantir condições de sobrevivência ainda na 

infância – pelo trabalho – sobrepôs-se à necessidade social de escolarizar-se. A questão é ainda 

mais complexa quando se percebe que os sujeitos internalizam e naturalizam o seu não lugar de 

detentores do direito a aprender por toda a vida – porque compreendem que o tempo de aprender é 

o tempo da infância. 
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A busca dos sujeitos por reconhecimento e autonomia que para eles é dado pelo retorno aos 

espaços escolares, nesse caso via PROEJA, tensionou os próprios sujeitos a se perceberem como 

iguais em respeito, e provocaram deslocamentos na cultura institucional do IFRJ, permitindo à 

modalidade EJA sair da condição de invisibilidade nos espaços de excelência. Convido o leitor a 

“ouvir” as vozes de Zélia e Lúcio e a caminhar a contrapelo por suas histórias. 

QUANDO O PROEJA AMPLIA CAPACIDADES E FAVORECE A CONDIÇÃO DE AGENTE 

A voz de Lúcio colocou em evidência o potencial de oportunidades sociais como o PROEJA 

na construção de um ethos crítico, inclusivo e participativo, necessário ao exercício da autonomia 

na perspectiva da liberdade. Sua trajetória, cruzada à dos demais egressos, indica como as várias 

situações vividas no âmbito micro favorecem o despertar para a condição de agente, tensionando, 

junto com sua turma, mudanças no desenho de uma política pública em curso e contribuindo 

diretamente em questões de interesse público. 

Lúcio tem 51 anos e é casado. Oriundo de família simples da zona Norte do Rio de Janeiro, 

pai jornaleiro e mãe responsável pelos cuidados da casa. A escola não lhe despertava interesse, 

matava aula e outras traquinagens. Apesar de não estudar há 16 anos, tornara-se um leitor voraz de 

revistas e jornais a que tinha acesso. Foi em busca do “supletivo” para obter o certificado de ensino 

médio. Faltando apenas uma matéria para terminar, surgiu o PROEJA na instituição em que 

trabalhava em 2006, na função de porteiro. 

Lúcio e demais vozes mostram a influência que políticas públicas, como o PROEJA, podem 

exercer em convicções e projetos de vida, ampliando-as e possibilitando novos rumos. A 

possibilidade de ingressar no Programa provocou deslocamentos na sua própria forma de fazer 

escolhas relevantes para si, quando passou a problematizar o desejo de ter um diploma para 

“mostrar para a mãe”. Para Lúcio não se tratava mais de ter somente um diploma, mas de desafiar a 

si mesmo a superar limites e ampliar seus conhecimentos. 

O investimento no desenvolvimento humano favorece não só a expansão de capacidades 

individuais, mas a liberdade substantiva de uma vida mais rica em alternativas de funcionamento e 

ao próprio desenvolvimento social, quando permite aos sujeitos participar e interferir diretamente 

nas questões da vida pública. 

A trajetória dos egressos ouvidos mostra como a pobreza de renda e oportunidades 

inadequadas de formação prejudicam os sujeitos a fazerem o mínimo do que gostariam. Um preço 
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muito alto pago à dignidade de sujeitos como João, cujo sonho de ser um profissional da 

informática foi adiado pela inexistência pública desta oferta em sua cidade natal e substituído – por 

um longo tempo – pela condição de auxiliar de serviços gerais 

Ter autonomia para escolher estilos de vida não prescinde, entre outras liberdades 

instrumentais, de oportunidades sociais adequadas de educação. A política pública PROEJA, 

mesmo na condição de oferta focalizada e desarticulada de uma alternativa programática mais 

ampla de inserção profissional, teve implicações nada irrelevantes do ponto de vista das liberdades, 

pois oportunizou a João, por exemplo, viabilizar o tipo de formação que desejava e considerava 

valioso ter. Mesmo os que não tinham aspirações de seguirem no campo profissional oferecido pelo 

Programa no IFRJ, compreenderam que a oferta lhes possibilitava superar a condição degradante da 

subescolarização e o exercício de uma liberdade que considero de primeira ordem: poder traçar 

planos e projetos de vida devido à mudança de status que passavam a alcançar com o diploma 

profissional de uma instituição respeitada socialmente. 

A formação e as situações enfrentadas pelo Programa na instituição favoreceram dois 

aspectos de autonomia assumida nesse estudo. O primeiro aspecto, por induzir os sujeitos, de forma 

geral, a experienciar a condição de agente institucional. Não se tratava mais de ter um diploma por 

razões estritamente particulares, mas de interferir no desenvolvimento do curso para atender aos 

muitos interesses dos múltiplos sujeitos, a suas necessidades e a dos que viriam a ocupar o espaço, 

futuramente. O segundo, por oportunizar a Lúcio, por exemplo, a descoberta e a ampliação de 

capacidades que desconhecia: liderança e domínio para negociar interesses de sua turma. 

Um aspecto interessante que inferi do relato de Lúcio foi o protagonismo coletivo dos 

sujeitos em questões decorrentes de suas próprias aprendizagens e na ocupação do espaço escolar: 

proposição de estratégias e de alternativas de ajuda mútua, frente às dificuldades de aprendizagem e 

a outras demandas pelas quais passavam como turma. Lúcio evidenciou que, por iniciativa de sua 

turma, a disposição espacial dos alunos na sala se fazia em grupos, independentemente da 

realização de trabalhos propostos pelo professor. A organização não se fazia por afinidades — que 

naturalmente se estabelecem —, mas tomando como critério juntar sujeitos com maior e menor 

domínio em determinado assunto, faceando conhecimento e dificuldades, alternando de tempos em 

tempos a configuração desses grupos para atender necessidades novas que surgissem nas 

disciplinas. 

A liberdade exercitada, sob muitos aspectos promovidas pelo Programa, possibilitou 

aprendizagens não só aos sujeitos, mas à própria instituição, para melhor lidar com formas e tempos 
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diferentes de produção do conhecimento e de vivenciar o espaço escolar. A organização coletiva de 

atividades esportivas, de alimentação no tempo de aulas e a compra de materiais que julgavam 

indispensáveis para o aprendizado por meio da popular “vaquinha”, por exemplo, mostraram ser a 

união da turma e as alternativas coletivas os ingredientes necessários ao fortalecimento de 

capacidades e ao exercício da autonomia. 

QUANDO A FORMAÇÃO “FAZ ABRIR A MENTE” E O DIPLOMA “FAZ SENTIR 

GRANDE” 

A trajetória de Zélia no PROEJA mostrou-se representativa da busca em superar o não 

reconhecimento resultante da negação do direito à educação ainda no tempo da infância. Sua 

história, como tantas outras no campo da EJA, mostra que essa busca se fez pela retomada da 

escolarização, como forma de autor respeito e respeitabilidade social, ambos comprometidos pelo 

estigma da subescolarização. 

Zélia tem 45 anos, atualmente é casada e tem duas filhas — uma de 20 e outra de 15. Ainda 

na adolescência, com 14 anos, precisou interromper o então ensino de 1º grau para trabalhar em 

“casa de família” e ajudar a manter as condições básicas de sobrevivência dos seis membros da 

própria família. No “tempo de estudar”, a única opção foi trabalhar. 

A trajetória de Zélia, como foi sugerida em sua entrevista, chama atenção pela potência das 

relações intersubjetivas — pelo adequado olhar do outro – e de ações promovidas pelo PROEJA 

como determinantes para a superação de medos e limitações em desenvolver suas capacidades. Seu 

anseio pelo diploma pretendido também tornou evidente que é pelo processo de escolarização que 

os sujeitos das classes populares entendem ser possível superar o não reconhecimento e ter estima 

social. Trançada a outras vozes, busquei colocar em cena questões ou situações trazidas pela 

entrevistada, relacionadas com a categoria do reconhecimento. 

A possibilidade de realizar o curso técnico de nível médio no IFRJ, apesar da oportunidade, 

mostrou a intimidação gerada pela representação que se tinha desta instituição. A ideia de menor 

valor ou de não merecimento, expresso por Zélia, ao afirmar não ser capaz de passar na prova 

exigida para ingressar no PROEJA traduzia a vergonha social que carregava. Sentimento partilhado 

pelos demais sujeitos entrevistados que, ao ingressarem no Programa, ainda não acreditavam que 

estavam estudando naquela instituição, pois entendiam que, para entrar ali, era preciso “ter cacife”, 

como bem expressou uma das entrevistadas. 
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A falta de tempo para estudar, a baixa autoestima (como eles próprios sinalizaram) e as 

dificuldades de aprendizado foram alguns dos desafios a serem superados na trajetória de Zélia e 

dos demais egressos da instituição. Zélia considerou as relações intersubjetivas e o olhar de colegas 

de turma e professores os determinantes para superar e desenvolver autoestima e perceber-se capaz 

de seguir no curso. 

Zélia chamou minha atenção para as dificuldades que encontrou em conciliar o tempo de sua 

vida com afazeres domésticos e cuidados com as filhas e o tempo da aprendizagem. Sem 

alternativa, encontrou seu modo próprio de estudar, o fazendo de forma improvisada dentro do 

ônibus que pegava a caminho da escola ou nos espaços da própria escola nos poucos momentos que 

antecediam suas aulas. 

A partir da visão dos egressos, entendi ter sido a pesquisa e a experimentação prática dos 

conhecimentos a base de uma atuação pedagógica adequada ao perfil de sujeitos da EJA adotada 

pelo Programa no IFRJ. Os relatos dos egressos apontam como assertivo o curso valer-se de 

experimentações pedagógicas — que os colocavam na condição de artesãos — e de espaços outros 

de produção do saber na sociedade, para promover vivências culturais que lhes permitiram 

compreender sentidos de determinados conhecimentos na vida real. 

Zélia aponta que sua vida mudou com o PROEJA, não só pelo diploma conseguido em uma 

instituição federal de ensino, mas por se perceber capaz de prosseguir os estudos em uma 

universidade. Os efeitos do Programa também foram traduzidos de forma muito positiva pelos 

egressos entrevistados: mudanças na autoestima, um novo ânimo, maior segurança na prática da 

leitura e na compreensão de textos, por exemplo. 

O diploma foi apreendido como um divisor de águas no que tange ao lugar social que 

passaram a ocupar a partir de relações mais próximas e no ambiente de trabalho. A questão 

extrapolava a busca imediata por auto respeito, pois passavam a serem vistos de forma diferente 

após a conclusão do curso. Interessante notar que o reconhecimento – pela estima social – passa não 

só pelo valor de um diploma, mas também pelo tipo de instituição em que foi conquistado — e onde 

se obteve a formação. 

Ao sentir-se igualem respeito aos demais sujeitos no IFRJ, deu continuidade à sua formação 

o que, posteriormente, moveu-a até ingressar na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) para fazer o curso superior de enfermagem. Na sua avaliação, o PROEJA contribuiu para 

essa realização, pois “abriu sua mente”, ampliando sua visão de mundo — antes restrita ao 

cotidiano de sua casa — e permitindo-lhe acesso a saberes que a levaram à frente. 
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Pelos relatos, os egressos evidenciaram um Programa que buscou fazer mediações entre 

práticas instituídas e necessidades específicas da modalidade EJA. Sujeitos que, de forma geral, não 

se viram, talvez mais uma vez, vítimas de práticas perpetuadoras de hierarquias, mas capazes de 

reconhecer o esforço institucional, com erros e acertos, para tratá-los como iguais, sem negar suas 

diferenças, frente ao ofertado aos demais estudantes. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Tomando como perspectiva o princípio da dignidade humana, a investigação mostrou que 

não só as especificidades dos sujeitos precisam ser respeitadas, como também a condição de agentes 

que os sujeitos demonstraram ter no processo de formação e nas estratégias de ocupação do espaço 

escolar, para a consolidação da modalidade na instituição. Ao ouvir egressos do PROEJA nessa 

investigação, considero que outra forma possível para promover reconhecimento e respeito à 

autonomia dos sujeitos da EJA, demanda que o poder público, por meio de suas instituições, 

promova o acompanhamento dos egressos, este um mecanismo indispensável para promover 

ajustes, reafirmação de práticas ou reformulação de ações junto à modalidade. 

Do ponto de vista das vozes ouvidas, pude identificar que os sujeitos têm visão crítica do processo 

pelo qual passaram e que, mesmo diante das dificuldades observadas, reconheceram nas práticas e 

nas aprendizagens vividas, respeito a suas identidades. O reconhecimento que buscavam pela 

obtenção de um diploma mostrou-se no cotidiano da experiência, pelas relações intersubjetivas 

materializadas no apoio da turma e dos professores – determinantes à conclusão do curso. Os 

estudantes revelaram, ainda, a estima e o reconhecimento que receberam da sociedade, pela 

formação técnica auferida no curso do PROEJA, em instituição considerada de excelência e pouco 

acessada por sujeitos das classes populares. 

As constatações a que os sujeitos chegaram e os elementos que pude observar e verificar no 

praticado pelo programa no IFRJ, evidenciando que o reconhecimento recebido e a busca da 

instituição em atender as especificidades dos sujeitos atendidos – mesmo permeado por 

contradições no desenvolvimento do programa e nas percepções dos entrevistados - confirmam o 

pressuposto deste estudo deque o PROEJA se efetiva como política pública ao propor a formação 

integrada para sujeitos jovens e adultos interditados do direito à educação, promovendo respeito à 

dignidade da pessoa humana e contribuindo para a efetivação da EJA como direito. 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta um recorte de estudos por mim realizados como pesquisa de 
doutoramento, quando discuti, teoricamente, sob nova perspectiva, a questão do direito à educação de 
jovens e adultos (EJA), colocando em cena um conjunto de reflexões acerca do princípio da dignidade da 
pessoa humana como fundamento do direito à educação. No campo dos estudos da dignidade humana, a 
educação é reivindicada como um dos direitos componentes do núcleo que a materializa, enquanto 
conteúdo universalizável e extensível, em termos objetivos e subjetivos, a todas as pessoas. A condição 
de proteção e fundamento do princípio da dignidade humana levou-me a estabelecer íntima relação com a 
ação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), cuja proposta tem por finalidade a formação 
humana como direito. O presente estudo partiu da ótica que há um mínimo existencial que garante a 
dignidade da pessoa humana, tomou autonomia e reconhecimento como conteúdo da dignidade e referências 
que balizaram a compreensão de como se forjou o direito à educação para jovens e adultos no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), por meio da ação do PROEJA. 
Ao propor, no âmbito da educação básica, formação profissional e aumento de escolaridade de forma 
integrada no nível médio a sujeitos jovens e adultos cuja dignidade encontra-se em situação vulnerável 
na sociedade, o programa atuou para efetivar parte da dimensão material da dignidade humana. Esses 
conteúdos foram evidenciados na percepção de egressos entrevistados pela perspectiva metodológica 
da entrevista compreensiva. As entrevistas revelaram a estima e o reconhecimento que receberam da 
sociedade, pela formação técnica auferida no curso do PROEJA. 

Palavras-chave: Dignidade da pessoa Humana; Direito à educação; Reconhecimento social; PROEJA. 

RECONHECIMENTO SOCIAL E SOFRIMENTO ÉTICO-POLÍTICO: PERCEPÇÕES DE 

ESTUDANTES DO PROEJA SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO 

Jupter Martins de Abreu Júnior – IFRJ 

INTRODUÇÃO 

O acesso ao que hoje denominamos modalidade educação de jovens e adultos (EJA), se 

estabeleceu de forma gradativa como um direito constitucionalmente garantido. Entretanto, a 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1037 

trajetória dessa modalidade ao longo da história da educação brasileira reflete uma série de 

descontinuidades, momentos de instabilidade e mesmo de negação de direitos. Conforme aponta 

Bobbio (2004, p. 22) “os direitos naturais são direitos históricos, nascem na era moderna, 

juntamente com a concepção individualista da sociedade, e tornam-se um dos principais indicadores 

do progresso histórico”. 

Tendo como base essas considerações, observa-se que os direitos do homem nascem 

gradualmente, e são consequências de circunstâncias históricas e de disputas sociais. Nesse sentido, 

destaca-se no processo de ampliação do direito à educação o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA), que foi regulamentado pelo Decreto n. 5.840/2006, sendo ofertado principalmente por 

Institutos Federais (IFs). Esse fato ratifica um lugar de direito para esses sujeitos em instituições 

historicamente marcadas pela seletividade (BRASIL, 2006). 

A partir desse contexto, verificado nas trajetórias interditadas e em posturas excludentes 

com relação ao direito à educação, construí os objetivos do presente artigo, os quais visam 

compreender as percepções, anseios e sentimentos relatados por sujeitos de classes populares, tendo 

como recorte o fato de que esses indivíduos são/foram estudantes de cursos PROEJA ofertados por 

instituições públicas federais situadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A obrigatoriedade instituída na oferta de educação gratuita para a população brasileira e a 

própria existência da educação de jovens e adultos como modalidade que tem características 

específicas não são suficientes para promover mudanças efetivas no histórico do acesso desse 

público à educação de qualidade. Esses fatos colocam em dúvida as questões relacionadas ao 

reconhecimento social dos sujeitos da EJA como parte significativa das lutas desses grupos pelo 

direito à educação. 

Na formulação do filósofo alemão Axel Honneth (2003), é possível perceber a força moral 

existente nas variadas lutas por reconhecimento, o que impulsiona o desenvolvimento social. Dessa 

forma, a proposta de Honneth (2003) pretende ser um modelo para avaliar os conflitos, por meio de 

um conceito de luta social, assim como ser um modelo explicativo do processo de transformações 

sociais do mundo contemporâneo. 
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Ao recuperar o conceito de reconhecimento de Hegel e sua base filosófica, Honneth (2003) 

destaca o aprofundamento teórico da compreensão do ser humano baseada no desejo do 

reconhecimento, que tem por meta não somente bens materiais, mas principalmente bens imateriais. 

Nesse sentido, a negação em certa medida da materialidade por seu valor intrínseco, tem relação 

direta com o fato de esses bens serem objetos de desejo de outros sujeitos, e assim, almejar o que 

outras pessoas também anseiam é o mesmo que participar de um sistema de reconhecimento social, 

no qual as identidades dos sujeitos estão relacionadas a valores identitários coletivos 

compartilhados (CARMO, 2010). 

Com estes encaminhamentos, percebe-se que a teoria do reconhecimento social se opõe às 

propostas que enfatizam a economia e o poder como núcleos motivadores da ação humana, tendo 

por isso certa proximidade com a perspectiva do direito à educação, que a EJA concebe como 

“desafio da construção coletiva”, conforme aponta Mileto (2009). 

Entretanto, algumas questões devem ser consideradas no âmbito das discussões sobre a 

teoria do reconhecimento social e de suas possíveis articulações com a EJA. Como consequência, 

Carmo (2010) destaca que o ser humano, mais do que a busca pela satisfação material, persegue o 

reconhecimento de seu valor, o que só pode acontecer “pelo olhar dos outros”. Ressalto, então, que 

alguns dos motivos mais influentes da ação humana concentram-se no desejo de reconhecimento e 

consideração, o que pode significar um “apelo ao olhar dos outros” e, de certa forma, fugir da 

vergonha coletiva ou individual, assim como da culpa e do medo da falta de autoestima. 

Ao citar Charles Taylor (1993), que aponta o reconhecimento como uma necessidade 

humana vital para que o sujeito se sinta social num mundo mediado pela linguagem, Carmo (2010) 

destaca que os sujeitos só podem “se construir” a partir de sua auto interpretação, condicionada à 

relação com “um outro” que se dá num contexto interpessoal, sendo também orientado por aspectos 

culturais. 

A partir desses desdobramentos, verifica-se em Honneth (2003) o apontamento de que a luta 

por reconhecimento é ponto de partida no qual se inicia o processo de socialização, de acordo com a 

possibilidade do sujeito de promover relações no campo da afetividade, da legalidade e da 

solidariedade. Nesse sentido, para esses três campos de reconhecimento haveria correspondência 

prática com o próprio sujeito no plano da autoconfiança, do auto respeito e da autoestima 

(CARMO, 2010). 

Ainda de acordo com Honneth (2003), o sentido das ações sociais emerge dos confrontos 

dos sujeitos com situações práticas que devem ser solucionadas, levando-os a reelaborações de suas 
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interpretações, trazendo à consciência um significado para essas ações. Com essas suposições, o 

autor apresenta a possibilidade de o sujeito alcançar a consciência do sentido social de suas 

interações, ratificando então o fato de que o reconhecimento implica a experiência de visualizar a si 

nos outros, por meio de situações de cunho intersubjetivo, nas quais existe relação com vários 

sujeitos simultaneamente. 

Nesse ponto, ao tratar da realidade do público da EJA, Carmo (2010) assinala que em grande 

parte dos sujeitos dessa modalidade pode ser verificada a busca por reconhecimento, cuja origem 

tem vínculo com um passado no qual não lhes foi permitido existir, e que agora atravessa o presente 

vislumbrando a dignidade historicamente negada a esses grupos. Assim, o autor destaca que a 

questão do acesso à educação por parte dos sujeitos da EJA conquistou importância gradativa após 

a LDBEN n. 9.394 (BRASIL, 1996). Porém, Carmo (2010) também expõe que este fato se deu num 

campo de conflitos sociais, dos quais emerge o dever do Estado em garantir o direito à educação 

para os setores menos favorecidos da sociedade, os quais são cotidianamente discriminados. 

Em Honneth (2003) percebe-se um suporte para compreender esta conjuntura, ao destacar 

que a questão do reconhecimento social se apresenta latente quando não é dado ao sujeito o seu 

devido valor e, nesse caso, os danos causados à estrutura da sua identidade podem, entre outras 

coisas, dificultar a auto realização, abalando de tal forma sua personalidade que esses “danos 

psicológicos” podem ser de difícil superação. Também se verifica que o autor (HONNETH, 2003) 

aponta que entre os sentimentos morais, a vergonha é a que tem maior abrangência, apresentando-se 

como uma espécie de rebaixamento do próprio valor, mas que também podem significar dor e 

sofrimento (SAWAIA, 2009). Por outro lado, essas formas de reação emocional, como a vergonha e 

outros tipos de experiências causadas por qualquer forma de desrespeito, podem tornar-se um 

impulso ou motivação para uma luta por reconhecimento, já que a tensão emocional que o 

sofrimento provoca pode ser dissolvida pelo indivíduo na medida em que este sujeito reencontra a 

possibilidade da ação ativa, em contraposição à ação passiva vivenciada na humilhação. O autor 

ainda destaca que uma leitura que busque explicar as lutas sociais a partir das dinâmicas das 

experiências morais pode orientar a compreensão da lógica relacionada a esses tipos de movimentos 

de cunho emocional. 

Em Sawaia (2009), o sofrimento não é um sentimento de ordem individual, proveniente de 

desajustamentos e desadaptações, mas um tipo de sofrimento determinado exclusivamente pela 

situação social dos sujeitos, impedindo-a de lutar contra os cerceamentos sociais. Assim, o 

sofrimento ético-político constitui uma categoria de análise da dialética inclusão/exclusão social. 
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Nas reflexões da autora (SAWAIA, 2009), os sentimentos e as emoções são formas do corpo 

dos sujeitos absorver as alterações que as trajetórias lhe impõem. Na análise da autora, essa questão 

se materializa na relação entre o poder que tem um corpo que foi afetado, na forma de emoções e 

sentimentos, e o seu poder de agir, de pensar e desejar. 

Na concepção de Sawaia (2009), existe a ideia de que o sofrimento ético-político é a dor 

oriunda das injustiças sociais, e que os sujeitos se confrontam com essa dor, já que todos estão 

submetidos a injustiças, sendo que a humilhação, a vergonha e a depreciação são vividas de forma 

mais intensa pelas classes subalternas. 

Ao refletir sobre exclusão e pobreza a partir de Sawaia (2009), visualiza-se que a categoria 

sofrimento ético-político pode ser utilizada para evidenciar uma dimensão subjetiva do sofrimento 

oriundo da pobreza e da exclusão, que ao não ser reconhecido, pode se transformar em rótulo 

depreciativo, dando impulso à injustiça social, tais como o esquecimento da dimensão afetiva e a 

invisibilidade dos sofrimentos pessoais que podem servir para a manutenção dessa injustiças e 

depreciações vivida pelos sujeitos. 

METODOLOGIA 

Na parte metodológica da investigação, destaco que por se tratar de uma pesquisa na área da 

educação, esta proposta trabalhou em consonância com Minayo (1994, p. 17), que compreende a 

sociedade pela complexidade de relações sociais imprevisíveis, indeterminadas e em constante 

movimento, que entende a pesquisa como “atividade básica da ciência na sua indagação e 

construção da realidade”, além de afirmar que “é a pesquisa que alimenta a atividade do ensino e a 

atualiza diante da realidade do mundo”. 

Ressalta-se ainda, concordando com Minayo (1994), que o conhecimento é uma construção 

que se faz a partir de outras informações sobre as quais se exercitam a apreensão, a crítica e a 

dúvida. A partir desses encaminhamentos, destacou-se a importância do conhecimento preexistente, 

assim como o exercício de confrontá-lo com as representações existentes sobre o objeto de estudo, e 

com as teorias já estabelecidas. 

Entre os instrumentos de produção de dados selecionados para esta proposta, a entrevista 

consistiu na principal ferramenta. Segundo Bogdan & Biklen (1994), a entrevista, quando aplicada 

e analisada de forma responsável, pode fornecer dados importantes sobre o objeto da pesquisa e, 

além disso, pode ser utilizada de forma conjugada com outras técnicas e instrumentos, as quais, em 
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conjunto, podem levar a obtenção de dados mais confiáveis e, portanto, mais científicos. Em 

Gaskell (2002), vê-se o apontamento de que as entrevistas permitem a compreensão minuciosa das 

motivações, atitudes, valores e crenças dos sujeitos pesquisados. 

Nesse sentido, a proposta de entrevista compreensiva, de Kaufmman (2013) destaca que as 

pesquisas nas Ciências Sociais, sobretudo as que partem da oralidade, da narrativa, das histórias de 

vida e da memória, são necessariamente vivas, escapam a fórmulas pretensamente pré-fabricadas e 

exigem envolvimento, sensibilidade, sutileza, delicadeza e perspicácia, caracterizando o domínio do 

processo de investigação por parte do pesquisador. 

Ao assumir que a entrevista é a principal ferramenta de trabalho daqueles que buscam 

produzir conhecimento teórico, sobretudo nas Ciências Humanas, o pesquisador deve rever sua 

percepção sobre o formalismo que despersonaliza o ato da entrevista, ou seja, perceber que “à não 

personalização das perguntas ecoa a não personalização das respostas” (KAUFMMAN, 2013, p. 

39). Nesta dinâmica, quando o pesquisador se pauta pelo distanciamento do informante, e acredita 

estar recebendo as informações mais precisas, que estariam em consonância com suas hipóteses, 

este profissional, mesmo sendo experiente, pode estar criando uma situação equivocada para o 

processo de investigação. 

Por outro lado, a entrevista compreensiva, ao se materializar como alternativa viável, 

proporcionou um momento de compartilhamento mais próximo a uma “conversa” entre duas 

pessoas dispostas a dividir o conhecimento ou uma proposta. Neste caso, conforme afirma o autor, 

“o informante se surpreende por ser ouvido profundamente e se sente elevado, (…) a um papel 

central. Ele não é vagamente interrogado a respeito de sua opinião, mas por aquilo que possui, um 

saber precioso que o entrevistador não tem.” (KAUFMMAN, 2013, p. 80). 

Assim, as entrevistas de tipo compreensivas, neste trabalho, não se encontraram reduzidas à 

aplicação de um roteiro previamente desenhado com base em pressuposições teóricas, mas 

implicaram em um planejamento em constante reconstrução por parte do pesquisador, de forma que 

as próprias propostas foram continuadamente reformuladas no contexto de novas descobertas, 

proporcionadas no decorrer do trabalho. 

Por opção metodológica e garantia da preservação do anonimato dos participantes, todos 

esses sujeitos foram identificados como Estudantes no âmbito da pesquisa. Ao todo, realizei 20 

entrevistas, que tiveram duração entre 30 e 65 minutos, sendo que antes da realização era submetido 

e assinado o Termo de Consentimento Livre e Consentido (TCLC), que indicava a preservação do 

anonimato desses sujeitos, assim como a permissão para gravá-los. 
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Os áudios resultaram em cerca de 15 horas de gravação, os quais foram posteriormente 

transcritos. No momento de concessão das entrevistas estavam presentes somente o pesquisador e o 

entrevistado. No que diz respeito ao perfil dos sujeitos da pesquisa, observei ser este um indicador 

bastante heterogêneo, abarcando diversas faixas etárias - característica inerente à modalidade EJA. 

OS SUJEITOS DA PESQUISA 

De uma maneira geral, os entrevistados tinham idade entre 23 e 60 anos, a maioria se 

declarou como pardo ou negro, 13 são casados ou possuem companheiro e 14 declararam ter filhos. 

Também se observou que 12 já possuíam o ensino médio, e que 15 sujeitos ficaram 10 ou mais anos 

sem estudar. Outro indicador relevante é a renda familiar, que chegou a ser de R$ 189,00, quando o 

salário mínimo nacional vigente era de R$ 998,00. Houve um caso em que o participante declarou 

não possuir renda, alegando viver da “bondade das pessoas”, fato que remete aos casos de extrema 

pobreza da população brasileira. 

Um dos aspectos mais presentes na fala dos sujeitos da pesquisa foi a participação da 

família, tanto no processo do retorno como do afastamento da escola. Nesse sentido, a estudante 

Maria1, 56 anos, descreveu o período em que participava da vida escolar do filho e de que forma 

essa ação a impactou no sentido do seu retorno à escola. Ao relatar o período em que seus filhos 

ainda eram crianças, e suas tentativas de auxiliá-los com relação às tarefas escolares, a estudante 

descreveu a seguinte situação: 

O que eu sabia, ainda conseguia passar pros meus filhos, mas aí eu comecei a observar 

que o que eu aprendi, ficou faltando um pedaço! Foi quando meu filho falou..., [pausa 

no discurso] eu não gosto de falar não, porque eu acho chato! Ele falou que eu não 

tinha faculdade para estar ensinando a ele!  Na época eu sentava para fazer os deveres 

com ele..., ele era pequeno, e eu cobrava dele! Aí ele falou: não sei por que você fica 

querendo me ensinar, você não tem faculdade! Você não pode estar me ensinando 

nada! [lágrimas] Aí eu falei: então tá bom, já que é assim, então vou voltar a estudar! 

Foi aí que eu voltei a estudar! 

Ainda que o resultando, nesse caso específico tenha motivado o retorno da estudante Maria à 

escola, observa-se que essa situação também poderia ter por consequência a desmotivação da 

estudante, causando “danos psicológicos” que podem ser de difícil superação, diminuindo as 

possibilidades de retorno e êxito no ambiente escolar (HONNETH, 2003). Entretanto, no caso 

 
1 Todos os nomes utilizados nesse artigo são fictícios. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1043 

específico dessa estudante, houve a potencialização da relação entre os entes familiares, tendo 

impacto positivo no processo. Após o seu retorno aos bancos escolares, a estudante Maria descreve 

a reação dos seus filhos da seguinte forma: 

Meus filhos ficaram encantados! Quando eu terminei ensino médio a primeira vez, 

para eles aquilo já foi uma vitória enorme! Depois quando eu entrei aqui no IF, eu tive 

essa avaliação escrita, aí eu falei: eu não vou conseguir! Aí minha filha disse: tudo ela 

diz que não vai conseguir! Eu hein, que mania! Aí quando eu consegui ela disse: poxa 

mãe, que legal! Eu reclamo, mas eu gosto, porque eles me cobram!  Às vezes eu não 

estou querendo ir para a aula, eles falam: se fosse comigo..., pode tratar de ir agora tá 

mãe! Eu falo: pode deixar que eu vou! Então, eles gostam de ver que eu estou 

conseguindo! 

O comentário da estudante Maria faz alusão à importância do apoio da família como aspecto 

fundamental para a o reconhecimento social dos sujeitos, o que remete os estudos de Mileto (2009), 

que nomeia seu trabalho (No mesmo barco, dando força, um ajuda o outro a não desistir), a partir da 

importância dessas relações. Com outras perspectivas, o egresso Amadeu, 49 anos, retratou a 

sensação da esposa em vê-lo retornar ao ambiente escolar: 

Minha esposa então, ela ficou muito feliz quando eu voltei a estudar no IF! Meus 

parentes que moram aqui também! Acham uma escola muito boa também, e minha 

sobrinha deve ir para lá ano que vem... 

No comentário anterior, Amadeu revelou a importância da família no processo de retorno à 

escola: a alegria da esposa, a possibilidade da sobrinha de também estudar no IF — aspectos que 

potencializaram o reconhecimento social de retornar à escola e também ser valorizado pela família. 

Muita gente achou interessante eu ter voltado a estudar e ter voltado no IF, por ser 

uma escola federal de muito gabarito! As pessoas quando souberam que eu tinha 

terminado o 2º grau lá, as pessoas ficavam assim..., maravilhadas! Por eu ter feito o 2º 

grau lá, e até hoje, quando sabem que eu fiz lá, eles falam: tu estudou no IF? Pô, cara, 

que escola boa, é uma escola federal! 

Neste trecho Amadeu descreveu a alegria em estudar no IF e de concluir o curso, obtendo 

assim uma formação profissional que permitisse a ele maior reconhecimento social e possibilidades 

econômicas. Este tópico se relaciona com a fala de Carmo (2010), que destaca essa ação como parte 

do reconhecimento obtido nesse processo de retorno à escola, o que implica na experiência de 

visualizar a si nos outros, e assim se motivar com situações de cunho intersubjetivo, numa relação 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1044 

com vários sujeitos simultaneamente, que no caso são a esposa, os vizinhos, a sobrinha e outros 

familiares. 

O comentário abaixo, da estudante Josefa, 60 anos, destacou a importância desse retorno e o 

significado desse momento para a estudante. Josefa destacou essa etapa de sua vida da seguinte 

forma: 

Pra mim o hoje é marcante, porque eu estou vendo assim, pro futuro, a minha 

realização pessoal. Agora é a minha vez, sou eu! Nada nem ninguém vai me impedir 

de realizar! Está tarde? Pra mim não é tarde, porque o aprendizado, o saber, nunca é 

tarde! Agora o marcante é hoje! Estou tendo a oportunidade de realizar meus sonhos, 

meus projetos! 

A fala da estudante Josefa ratificou a questão da busca por oportunidades que esses sujeitos 

não tiveram ao longo de suas trajetórias, e essa possibilidade de ingressar no IF representou um 

novo recomeço. Dessa forma, a estudante refletiu a partir do objetivo de aproveitar essas 

oportunidades, já que ela, sendo uma pessoa que vem de trajetórias descontínuas e fracassos 

escolares, a partir desse novo recomeço visualizou no curso PROEJA ofertado pelo IF uma 

possibilidade diferenciada. 

Outro indicador que foi recorrente nas falas dos sujeitos foi o orgulho de ter estudado em 

uma instituição federal, e como essa nova realidade impactou nos motivos de os estudantes 

procurarem os cursos PROEJA, apontando na direção do reconhecimento social e da busca por 

ambientes de convivência como questões relevantes. Nesse sentido, o estudante Carlos, 52 anos, 

declarou que 

Ah..., sinto que, por ser uma instituição de renome, o diploma é bem aceito no 

mercado trabalho, eu tenho orgulho de estudar aqui! 

As pessoas que estudam no IF hoje, costumo dizer que são privilegiadas! É uma ótima 

escola, que te dá uma formação muito boa! Te dá uma profissão também! É uma 

escola de referência no Rio de Janeiro! 

Desse modo, o reconhecimento social por estudar em uma instituição considerada “centro de 

excelência” também pode significar um fator de motivação adicional para a procura dos cursos 

PROEJA por esses sujeitos, auxiliando no resgate da autoestima, o que de acordo com Honneth 

(2003), são aspectos que potencializam o sentimento de pertencimento não somente em estado 

físico, mas também de fazer parte da Instituição, ratificando assim o reconhecimento social do 
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sujeito pelo IF e por si próprio. Inserindo nesse contexto, o estudante Augusto, 39 anos, declarou 

que 

Eu perdi muita oportunidade boa..., eu não tinha o 2º grau, então eu perdi muita 

oportunidade boa! Se na época eu tivesse o 2º grau hoje certamente estaria com uma 

condição financeira melhor! Mas a partir de agora vai ser diferente! 

Nesse relato, percebi a importância de Augusto reconstruir sua trajetória de uma maneira 

distinta de experiências anteriores, já que dessa vez era possível ter acesso a outras possibilidades, o 

que contribuía para que o estudante construísse seu próprio conhecimento, transformando a possível 

dor ou sofrimento em sensação de autoestima proporcionada pelo retorno à escola (SAWAIA, 

2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das falas apresentadas, enfatizo que as ações observadas na postura desses sujeitos 

são relevantes na medida em que potencializam uma nova inserção, a partir do reconhecimento 

social ocasionado pelo retorno à escola e pelo pertencimento a um novo grupo social, estabelecido 

pela existência de elementos comuns em relação à trajetória escolar e de vida dos sujeitos, 

confirmando Honneth (2003) e as constatações empíricas de Carmo (2010). 

Sobre a teoria do reconhecimento social, percebi pela pesquisa que os motivos mais 

relevantes da ação humana estão postos no desejo de reconhecimento e de consideração, no “apelo 

ao olhar dos outros”, potencializados para “fugir da vergonha”, da culpa, do medo da ausência de 

estima dos pares. Conforme apresentado nos relatos de alguns sujeitos da pesquisa, houve casos 

narrados em que os estudantes foram preteridos, humilhados ou mesmo rechaçados, o que sempre 

foi descrito como aspecto de grande impacto na trajetória e expectativa escolar. 

Entretanto, ainda em relação às retaliações existentes, percebi que os estudantes não 

reagiram passivamente às ofensas representadas por maus-tratos, privação de direitos, degradação 

social, entre outros aspectos. Em alguns casos, os fatos se tornaram motivos para que eles 

resistissem ao desrespeito e à falta de reconhecimento, utilizando em contrapartida estratégias de 

cooperação e enfrentamento, na intenção de minimizar ou mesmo de suplantar o ocorrido. 

Na cooperação, foi possibilitado o diálogo, as trocas e estreitada a convivência com outras 

pessoas em situação desfavorável, no sentido de viabilizar a solidariedade entre todos e de cada um, 

materializando assim a coexistência humanizada entre os sujeitos. No enfrentamento, a estratégia 

foi de posicionamento e recusa da condição de silenciado, comum a sujeitos oriundos de setores 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1046 

menos privilegiados da sociedade, que se põem como subalternos a outros indivíduos, quando estes 

últimos agem de modo arbitrário e discriminador. Contudo, ressalto que o enfrentamento demandou 

autoconfiança, potencializada pelo reconhecimento social, pois um ambiente escolar restritivo pode 

gerar um efeito inibidor nos estudantes, afetando principalmente àqueles com histórias pregressas 

de rejeição, de estranhamento e de preconceitos no convívio social. 

Por perceber que tanto a recusa como a atração pela escola envolvem reconhecimento social, 

destaco que o foco na construção coletiva e na centralidade do diálogo pode ser um caminho para 

efetivar as transformações almejadas. Nesse sentido, a escola tem sido marcada como lugar de 

intransparência e de ofuscamento dos conflitos sociais, e democratizar suas práticas para mostrar a 

desigualdade que ali se perpetua exige enfrentar o autoritarismo vigente com novos estatutos que 

valorizem a experiência dos sujeitos da EJA e de classes populares em geral, em todos os níveis e 

modalidades. 
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Resumo 

A proposta de investigação tem como objeto os processos de exclusão/inclusão narrados por sujeitos 
de classes populares, tendo como recorte o fato de que esses indivíduos são/foram estudantes de 
cursos PROEJA ofertados por instituições federais situadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Com o conhecimento das biografias dos sujeitos, e realizando a leitura dessas trajetórias por meio das 
categorias sofrimento ético-político, de Sawaia, e reconhecimento social, de Honneth, a pesquisa visa 
compreender as percepções, anseios e sentimentos relatados por esses sujeitos. Os procedimentos 
metodológicos utilizados foram entrevistas compreensivas, idealizadas por Kaufmann, que implicam 
em um planejamento de constante reconstrução por parte do pesquisador, de forma que as propostas 
vão sendo continuadamente reformuladas no contexto de novas descobertas, proporcionadas no 
decorrer do trabalho. Com estas ferramentas, intentou-se situar de que forma os sujeitos 
vivenciaram/vivenciam as experiências de desigualdade: como culpa individual, incapacidade, dor ou 
sofrimento ético-político? Por outro lado, os processos de construção do sentimento de 
reconhecimento social também se estabeleceram, mas em que medida? Como o fato de terem 
estudado/estudarem em instituições permeadas pelo discurso da “excelência” ajudou/ajuda nesse 
processo? Como estes sujeitos compreendem as interdições ao direito à educação e a posterior inserção 
nestas instituições de ensino? A partir destes questionamentos, a proposta pretendeu tornar visíveis 
alguns elementos existentes nas subjetividades e potencialidades interditadas do direito à educação 
desses sujeitos, tendo como suporte as categorias sofrimento ético-político e reconhecimento social. 

Palavras-chave: PROEJA; reconhecimento social; dor; sofrimento. 
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INTRODUÇÃO 

Vivemos num mundo letrado, assim é preciso oportunizar a todos o domínio da leitura para 

sua inserção na sociedade. É necessário que os alunos da EJA não só decodifiquem os símbolos da 

escrita, mas compreendam a mensagem nela contida de forma crítica e coerente. Percebe-se que 

muitos dos alunos que compõe essa realidade da EJA são oriundos de várias regiões do Brasil, 

algumas bem afastadas e os textos apresentados não fazem parte da vivência deles. É preciso ter um 

olhar diferenciado para esse grupo de alunos que é formado por adolescentes que apresentam 

problemas comportamentais e de aprendizagem no curso regular ao mesmo tempo em que há 

adultos que estão distantes da escola há muito tempo. Reunir essas duas realidades dentro do 

mesmo espaço e atender a necessidades diferentes nem sempre é fácil, mas a proposta apresentada é 

uma forma viável para incentivar a leitura aos alunos da EJA. 

A crônica e conto podem facilitar esse grupo na apropriação da leitura e compreensão de 

textos. Por se tratar de textos de menor extensão, é possível trabalhar num único dia sua leitura que 

deve ser realizada em voz alta pelo professor, primeiramente, para que os alunos consigam melhor 

entendimento. A leitura feita de maneira expressiva prende a atenção do aluno que acaba por ser um 

ouvinte atento. Esse momento de roda de leitura é de interesse de adolescentes e adultos, pois é um 

grupo que não teve a oportunidade de ouvir histórias. O número de alunos faltosos é bastante 

significativo na EJA e a escolha do texto é importante para que se alcance o objetivo esperado. Ao 

se trabalhar um texto que não há tempo para terminar as atividades propostas num único dia, corre-

se o risco do aluno não participar do término da atividade por faltar no dia seguinte ou estar 

presente um aluno que não participou da parte inicial e não compreende a proposta. As rodas de 

leituras têm sido de grande interesse dos alunos da EJA que participam desse processo, 

principalmente quando há a preocupação da escolha dessas histórias. Temas que apresentam 

situações que fazem parte da vivência dos alunos servem de motivação e despertam o interesse. A 

participação oral é bastante significativa e passam a contar situações vividas por eles mesmos 

enriquecendo ainda mais o momento. 

Muitos desses alunos vivem de forma marginalizada na sociedade e assumem papéis 

desvalorizados, assim ao expressarem suas histórias de vida passam a se sentirem parte desse grupo 

social. A roda de leitura desses textos amplia seus horizontes e perspectivas de vida, pois expressam 

oralmente sentimentos e esperanças. Afinal, a leitura transforma o ser humano e quando ela se torna 

uma prática possibilita autonomia dando condições para que sua própria realidade social seja 
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modificada. Sabemos que a leitura transforma o homem e quando a leitura torna-se uma prática ela 

dá melhores condições para que a liberdade e a autonomia sejam conquistadas e a construção de sua 

própria realidade social modificada. 

Freire afirma que:  

 [...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. [...] este movimento do 

mundo à palavra e da palavra ao mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. 

De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não 

é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de 

“reescrevê-lo”, que dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente 

(FREIRE,2006, p.20). 

O aluno da EJA possui grande dificuldade leitora e a roda de leitura de crônicas e contos 

parece ser um bom caminho. 

Nessa perspectiva, Silva (1991) aponta: 

As práticas de leitura escolar não nascem do acaso e nem do autoritarismo ao nível da 

tarefa, mas sim de uma programação envolvente e devidamente planejada, que 

incorpore, no seu trajeto de execução, as necessidades, as inquietações e os desejos 

dos alunos – leitores. Simplesmente “mandar o aluno ler” é bem diferente do que 

envolvê-lo significativa e democraticamente nas situações de leitura (SILVA, 1991, 

p.49). 

Autores como Bakhtin (1995/ 2003/2004), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Marcuschi 

(1997) Rovai e Silva (1991/ 1997), Lerner (2002) embasam esse trabalho. Algumas ideias de 

Giroux (1998) também estão presentes, além de Tfouni (1995) e Kleiman (1995) no que se diz 

respeito à alfabetização e letramento. 

OBJETIVO GERAL 

• Inserir o aluno da EJA numa sociedade leitora, respeitando suas vivências e 

interesses. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Motivar interesse dos alunos da EJA para a leitura por meio de crônicas e contos. 
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• Oportunizar o contato dos alunos da EJA com textos escritos. 

• Promover rodas de leituras em sala de aula. 

• Formar adultos e jovens leitores para uma sociedade leitora. 

METODOLOGIA 

É uma pesquisa que está em andamento e apesar dos resultados parciais terem mostrado 

eficiência quanto ao interesse e participação dos alunos, não se pode esquecer que o EJA é 

composto por alunos que faltam bastante, alguns desistem e outros entram em qualquer período do 

curso sendo necessária uma reestruturação a todo o momento. Nesse sentido fica mais evidente a 

pesquisa ação como escolha da metodologia, há a participação de professor e aluno, podendo ser 

modificada de acordo com a necessidade da turma a fim de atingir os objetivos propostos. Ela é 

qualitativa, pois se observa uma mudança de postura que não é medida em números. 

DESENVOLVIMENTO 

Foram selecionados alguns textos (crônicas ou contos) que contam histórias próximas da 

realidade da turma, dessa forma os alunos podem “se ver” nas situações contadas. Essas histórias 

foram lidas em forma de roda de leitura, onde o professor se faz leitor expressivo. Os alunos 

mostram-se interessados por ser um momento lúdico. Após a leitura, há espaço para que os alunos 

se expressem sobre suas vivências observando momentos que estão presentes nas suas próprias 

histórias de vida. Há a interação dos alunos com histórias mais próximas das suas realidades, 

fazendo da leitura algo concreto. Alguns chegam a se emocionar em contar suas histórias ou ouvir 

os colegas. É preciso respeitar essa fala do aluno sem perder de vista a história que foi lida. Os dois 

mundos se encontram e acabam por ter sentido. Houve uma aula em especial que emocionou a 

todos. Era a leitura de uma história que contava a realidade de um incêndio em uma colheita. Vários 

alunos trabalharam em lavouras e tiveram alguma experiência parecida. Fizeram relatos cheios de 

emoção e participaram da aula com alegria, pois se sentiram parte dela. Os alunos mais novos não 

apresentaram o mesmo interesse, pois era uma realidade que eles não viveram. Apesar disso, a aula 

teve um aspecto positivo porque os alunos mais velhos acabam por se sentirem acolhidos e suas 

histórias respeitadas. 

O planejamento se faz necessário para que a leitura e a atividade ocorram num único dia não 

havendo a perda do interesse ou mesmo a interrupção da proposta que pode não ter o mesmo 
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impacto em outra aula. Nessa perspectiva, colocamos o número de faltas que é comum na EJA. O 

aluno que participou da primeira parte da proposta precisa ver o término e se o aluno perde a 

primeira parte acaba por não entender a proposta. 

Essas atividades desenvolvem o interesse pela leitura ao mesmo tempo em que é um 

facilitador no processo de compreensão dos diversos textos. No aspecto que se refere o domínio da 

leitura podemos observar as diferenças apresentadas por alfabetização e letramento. 

A EJA é um curso semestral, dessa forma há a possibilidade de uma continuidade da 

pesquisa no semestre seguinte, fazendo a inserção de novos alunos. 

Os alunos sentem-se pertencentes da sociedade ao serem incluídos em aulas onde a leitura 

torna-se algo possível para esse grupo tão excluído do mundo letrado. Alguns relatos, nesses 

momentos, expressam entusiasmo em continuar os estudos no Ensino Médio e mesmo seguir em 

alguma faculdade. Essa postura otimista e com motivação mostrou-se mais clara quando as rodas de 

leitura passaram a fazer parte das aulas. 

Tfouni (2006) afirma que a alfabetização ocorre no processo de escolarização e é algo 

individual. Compreende a aquisição da escrita pela aprendizagem da habilidade leitora. Enquanto 

que o letramento leva em consideração o aspecto sócio histórico para aquisição da escrita. Além de 

outros aspectos, leva em consideração os acontecimentos na sociedade quando adotam um sistema 

de escritura restrita ou generalizada. Procura também compreender as práticas psicossociais 

utilizadas nas sociedades ágrafas para a substituição das práticas cultas. 

Ainda nesses conceitos de alfabetização e letramento, Kleiman (1995) afirma que os meios 

acadêmicos começaram a conceituar letramento para separar o conflito existente da sociedade 

escrita sobre os estudos de alfabetização, cujos significados escolares destacam competências 

individuais para a prática da escrita. 

Com essas rodas de leitura, os alunos da EJA têm oportunidade de expressar suas ideias e 

experiências de vida, além da compreensão da escrita normativa aprendida na escola. 

Marcuschi (1997) afirma que a sociedade atual recebe grande influência das novas 

tecnologias que interfere na vida de todos. Assim, surgiram gêneros textuais que apesar de novos 

recebem a influência de outros já existentes, mas acabam por serem utilizados de maneira diferente. 

Dessa forma, apesar de serem novos não são totalmente inovadores. 

Para que essa prática aconteça de forma satisfatória, é preciso levar em conta todo o 

processo educacional e criar uma sequência didática (SD) adequada.  
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Nesse aspecto é preciso observar as ideias de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) sobre a 

sequência didática (SD) “é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, 

em torno de um gênero textual oral ou escrito.” (DOLZ/NOVERRAZ/SCHNEULY, 2004, p.82). 

Segundo esses autores, a SD tem como objetivo: 

[...] ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, 

escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação. 

(...) servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de linguagem novas ou 

dificilmente domináveis (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004, p.83). 

Ao utilizar a crônica e o conto, mostrar ao aluno que se trata de um gênero narrativo e qual a 

sua estrutura: personagens, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Além de mostrar as 

diferenças significativas de crônica e conto. A leitura dos dois gêneros alertando as diferenças na 

prática torna o processo mais eficaz. 

Lerner (2002) e Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004) recomendam atividades (SD) por meio 

de práticas orais e escritas que estimulem o aluno a ser um leitor. Dessa forma, o leitor das histórias 

da roda de leitura deve utilizar de expressões faciais, gestos e leitura expressiva para que estimule o 

interesse dos alunos e sua participação efetiva. Como exemplo do sucesso da proposta aqui 

apresentada foi a participação dos alunos da EJA quando as histórias lidas trouxeram momentos em 

que suas situações vividas foram observadas. Alguns questionamentos, durante o processo leitor, 

facilitam a compreensão da história ampliando o poder de leitura dos alunos envolvidos. 

Ausubel afirma que a aprendizagem torna-se significativa quando um novo conhecimento 

agrega-se a outro já existente. A interação dos alunos no momento da leitura torna-se muito 

importante durante todo o processo da SD. 

A importância dessa participação está nas ideias de Bakhtin (2003) quando afirma que cada 

um possui a sua experiência discursiva que é formada da interação constante dos enunciados das 

outras pessoas. Afirma ainda que esta experiência pode ter as características do processo de 

assimilação das palavras de outras pessoas com certa criatividade. O discurso de todos, inclusive de 

obras literárias são constituídos pela assimilação de palavras alheias e se manifestam de várias 

maneiras. As palavras advindas de outras pessoas trazem consigo sua expressividade própria, sua 

apreciação e acabamos por utilizá-las com nossas características. 
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CONCLUSÃO PARCIAL 

O aluno da EJA precisa de um olhar diferenciado, com respeito a sua história de vida e 

necessidades. Motivar esses alunos ao mundo encantado das histórias não é algo fácil, mas 

podemos ter melhores resultados caso seja promovido uma aproximação com textos curtos, como as 

crônicas e contos, que relatem situações da vivência dos mesmos. 

Assim, a proposta aqui apresentada tem conseguido os resultados esperados e objetivos 

comprovados. Os alunos da EJA estão continuamente em contato com textos que estimularam seu 

interesse e os aproximam de textos escritos, contribuindo para sua inserção na sociedade letrada em 

que vivem. A habilidade leitora é importante e cada nova proposta deve levar esse aluno a novos 

desafios que facilitem sua autonomia leitora. 

Giroux (1997) afirma que os alunos têm a necessidade de ir além da própria realidade em 

que vivem, abrindo novos horizontes e possibilidades no mundo. Os alunos da EJA devem perceber 

que a acomodação não é uma boa opção, sendo assim, devem buscar oportunidades que ultrapassem 

a realidade motivando-os para possibilidades melhores. 

Torquato (2017) coloca sobre a importância da leitura nos espaços escolares. Afirma que a 

leitura deve ser facilitada em espaços diversos pela escola aproximando esse aluno com o mundo da 

escrita. Para a autora a leitura deve ser um desafio agradável ao aluno, que ao alcançar bons 

resultados torna-se autônomo e com condições de enfrentar o mundo. Nesta perspectiva, devemos 

levar em consideração que os alunos envolvidos apresentam uma falha em todo o processo, pois são 

adultos que estão fora das carteiras escolares há muito tempo ou adolescentes que apresentam falha 

no processo de aprendizagem. A roda de leitura desses textos facilita com que essas dificuldades 

sejam amenizadas. 

Segundo Coelho (2009), o professor deve levar em consideração esses aspectos juntamente 

com o fator gênero em estudo. Os enunciados e estilos de cada gênero bem observados para que 

depois os alunos consigam escrever seus próprios textos. 
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Resumo 

Muitos dos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) possuem uma realidade de vida que necessita de 
um olhar sensível e atento para que possam ultrapassar as grandes barreiras que a sociedade letrada exige. 
Aqui, a proposta apresentada para que os alunos desenvolvam a habilidade leitora é a utilização de textos 
como crônicas e contos. Por se tratar de textos curtos, pode facilitar esse processo para a aquisição da 
leitura, desenvolver o senso crítico, ampliar o vocabulário e a compreensão da mensagem do autor. A 
escolha de temas que contem realidades próximas das vividas pelos próprios alunos pode servir de estímulo 
para que se expressem oralmente, sentindo-se inseridos no grupo em que convivem. Assim, proporcionar 
espaço, nas aulas de Língua Portuguesa, para que possam ouvir histórias, mesmo se tratando de jovens e 
adultos, que relatem situações conhecidas contribui para o incentivo da leitura autônoma. São histórias que 
podem ser lidas e trabalhadas num único dia, facilitando a compreensão e participação de todos. A oralidade 
é outro fator importante nessa proposta, pois cada um expõe sua percepção sobre a história e até conta um 
pouco sobre si mesmo. Trata-se de pesquisa em andamento e que ainda apresenta resultados iniciais. A 
pesquisa-ação é utilizada, pois professor e aluno participam juntos e as atividades vêm sendo modificadas 
para melhor atender ao grupo. Fundamentam este trabalho os pressupostos de Bakhtin (2003), 
Barbosa/Bronckart (2002), Dolz/Noverraz/Schneuwly (2004), Lerner (2002), Giroux (1998), Freire (2006), 
Marcuschi (1997) Rovai e Silva (1991/ 1997), Tfouni (1995) e Kleiman (1995). 

Palavras-chave: Leitura; EJA; Gêneros; Contos; Crônicas. 
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INTRODUÇÃO 

Como, por meio da escrita criativa, é possível propor um processo de desnaturalização das 

narrativas de violência e dor inscritas nas histórias de vida das adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa? Essa é a questão que permeia toda a escrita deste trabalho e que também se 

faz presente na atuação com as adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa dentro de 

uma unidade feminina do Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE - no estado do 

Rio de Janeiro. 

O projeto Escrevivendo a liberdade surge a partir do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação nas Prisões (GEPEP), grupo este que tem como objetivo dar visibilidade à discussão 

sobre educação em espaços de privação, promovendo trocas de conhecimentos e experiências que 

agreguem diferentes sujeitos: professoras/es e demais profissionais que atuam no sistema de 

privação de liberdade, estudantes de graduação e pós-graduação, internos e egressos do sistema 

prisional, pesquisadoras/es sobre educação nas prisões e outras temáticas ligadas aos espaços de 

privação e restrição de liberdade. 

A opção por construir espaços de colaboração na universidade está apoiada num princípio 

fundamental de que os sujeitos, especialmente, os excluídos, tem sido continuamente negado o 

direito à palavra e, acompanhado deste princípio está o fato de que para manter a coerência entre o 

discurso e a ação educativa segue-se o pressuposto de que não se faz pesquisa, ensino ou extensão 

sem o sujeito para o qual estas ações se dirijam (ALMEIDA, 2013). Como afirma Paulo Freire é 

preciso que os que se encontram 

negados do direito primordial de dizer a palavra, reconquistem esse direito, proibindo 

que este assalto desumanizante continue. Se é dizendo a palavra com que, 

pronunciando o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho 

pelo qual os homens ganham significado enquanto homens (FREIRE, 2005, p. 91). 

Com o entendimento do diálogo, das potências dos encontros e de quem são nossas 

interlocutoras, o trabalho com literatura e escrita criativa vem numa perspectiva de valorização da 

literatura negra, marginal e periférica. O diálogo só ocorre a partir da reflexão e do entendimento de 

que corpo é este que está a nossa frente. Que histórias tiveram a possibilidade de vivenciar? Que 

marcas esses corpos carregam? 

No documento lançado no ano de 2019 chamado de “Trajetória de Vida de Jovens em 

Situação de Privação de Liberdade no Sistema Socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro”, mais 
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de 80% dos adolescentes têm idade entre 16 e 18 anos e na autodeclaração de cor - digo cor e não 

raça porque a pergunta feita na pesquisa foi “Qual a sua cor?” – um pouco mais de 45% se 

autodeclaram pardas/os e um pouco mais de 30% se autodeclaram pretas/os. Somando as duas 

porcentagens e entendendo que dentro da raça negra existem pessoas pretas e pardas, mais de 75% 

das pessoas dentro do sistema são negras. Não há possibilidade de falar em corpos e pessoas no 

Brasil sem falarmos de racismo. 

A tese central é a de que o racismo é sempre estrutural, ou seja, de que ele é um 

elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Em suma, o 

que queremos explicitar é que o racismo é a manifestação normal de uma sociedade, e 

não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. O racismo 

fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de 

desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. (ALMEIDA, 

2019, p. 20-21). 

O entendimento do racismo como parte da estrutura de nossa sociedade é o primordial para 

começarmos a pensar, agir e construir uma sociedade antirracista. A partir desse entendimento, é 

necessário que cada pessoa faça diversas análises e autocríticas sobre o como pode estar 

combatendo esse tipo de ideologia de dominação. O assassinato é a violência em sua instância 

máxima porque tira a possibilidade de existência nesta dimensão terrena. Esses mesmos corpos 

passam por muitas outras violências que vão pouco a pouco tirando também a possibilidade de 

existir nesse país. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O nome do projeto - Escrevivendo a liberdade - foi pensado a partir do conceito de 

escrevivência de Conceição Evaristo. 

A nossa “escrevivência” conta as nossas histórias a partir das nossas perspectivas, é 

uma escrita que se dá colada à nossa vivência, seja particular ou coletiva, justamente 

para acordar os da Casa Grande. [A escrevivência] seria escrever a escrita dessa 

vivência de mulher negra na sociedade brasileira. (...) Toda minha escrita é 

contaminada por essa condição. É isso que formata e sustenta o que estou chamando 

de escrevivência. (EVARISTO, 2017). 

É o direito de narrar a sua própria história em primeira pessoa ao invés de ter sua história 

contada por algum intérprete. Seguindo com esses movimentos e complementando a escrevivência 

de Conceição, trazemos também como parte de nossos princípios teórico-metodológicos, o direito à 
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literatura de Antonio Cândido. Cândido (2004, p. 175) afirma que “a literatura confirma e nega, 

propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os 

problemas”. Acrescento a essa literatura, o necessário Ferréz que nos expande falando do quanto a 

periferia tem produzido diferentes formas de literatura, apesar de todas as negações, privações e 

violências que passam, uma literatura de rua com sentido, princípio e ideal para “trazer melhorias 

para o povo que constrói esse país, mas não recebe sua parte” (2005, p.10). Uma literatura marginal, 

que dialoga verdadeiramente com as pessoas, que aproxima e não afasta, que de fato representa a 

cultura e as multiplicidades de um povo que foi deixado à margem, marginalizados. 

A Literatura Marginal, sempre é bom frisar, é uma literatura feita por minorias, sejam 

elas raciais ou socioeconômicas. Literatura feita à margem dos núcleos centrais do 

saber e da grande cultura nacional, isto é, de grande poder aquisitivo. Mas alguns 

dizem que sua principal característica é a linguagem, é o jeito como falamos, como 

contamos a história, bom, isso fica para os estudiosos o que a gente faz é tentar 

explicar, mas a gente fica na tentativa, pois aqui não reina nem o começo da verdade 

absoluta. (FERRÉZ, 2005, p. 12-13). 

Só conhecendo e entendendo essa linguagem e essa literatura para conseguirmos nos 

aproximar e dialogar com nossas interlocutoras. Não em um sentido de colocar a literatura marginal 

como um objeto de estudo e pesquisa, pelo contrário, mas a literatura marginal como uma vivência, 

como o cotidiano. As adolescentes com quem trabalhamos trazem em seus corpos e em seus 

discursos, essa estética própria. Nosso trabalho se direciona no sentido de formação e construção da 

importância do ato de ler e escrever. Valorizando o que elas já leem e já escrevem. Porque elas já 

são leitoras e escritoras, apesar dos muitos discursos que as rondam e as estigmatizam. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho com literatura e escrita criativa com as adolescentes em privação de liberdade 

ocorre semanalmente desde julho de 2019 com uma equipe de professoras, graduadas e graduandas 

em diferentes licenciaturas: Pedagogia, Letras, História e Ciências Sociais. Para iniciarmos nossa 

atuação com as adolescentes, passamos por uma formação inicial em literatura e escrita criativa. 

Para despertar algo no outro que nos atravessa, é necessário que também estejamos atravessados por 

esses processos. 

Partindo de um entendimento que a literatura é um importante caminho para expressão de si, 

nosso trabalho percorre um caminho de valorizar as literaturas dessas adolescentes, valorizar as 
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literaturas marginais. Todo encontro é feito a partir de alguma leitura selecionada anteriormente que 

possibilite um ambiente de construção de novos sentidos e experiências. Leituras estas 

preferencialmente a partir de escritoras e escritores negros. Uma racialização da literatura. Se 

entendemos a literatura como ferramenta para a compreensão de si no mundo, entendemos também 

qual o tipo de literatura queremos e precisamos valorizar. Elas precisam se ver no que está sendo 

lido. A literatura precisa dialogar com os quereres e as subjetividades das adolescentes à nossa 

frente. A partir de cada leitura coletiva, trabalhamos a escrita como um recurso subjetivo, como 

uma extensão do próprio corpo. Todas as pessoas devem ter o direito de se expressarem, de se 

entenderem e se colocarem no mundo. 

Todas devem ter o direito de contarem sua própria história ao invés de ter sua história 

contada por outro alguém. E sabemos bem quais são os corpos que continuam tendo diversas 

privações e negações de direitos. O projeto Escrevivendo a Liberdade surge na contramão dessa 

constante negação de direitos à essas adolescentes que já passam por uma privação de seu direito de 

ir e vir. 

A autoria de mulheres negras na literatura brasileira traz uma vertente com novas 

histórias, novos enredos, novos personagens, que na verdade borram a literatura. Essa 

autoria tem um discurso literário que se distancia do que foi escrito até hoje a nosso 

respeito. Ela parte de dentro de nossas experiências, somos nós dizendo de nós 

mesmos, nós como sujeitos de autoria, como sujeitos de temática, criando os nossos 

próprios enredos. (EVARISTO, 2017). 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir das oficinas, diferentes discursos presentes nas adolescentes começaram a ser 

notados por nós com falas de que elas não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam nada. As 

marcas que pudemos perceber cravadas em seus discursos são marcas que vão além do presente da 

grande maioria delas. Até porque, no Brasil, país que tem em sua constituição um passado 

colonizador e escravocrata, não podemos falar desses sujeitos sociais mantidos à margem da 

sociedade, sem falarmos da interseccionalidade de gênero, raça e classe. Que sociedade é essa que 

foi e é estruturada a partir do patriarcado, do racismo e do poder econômico? Que marcas então o 

corpo de uma mulher preta e periférica irá trazer? Não somente marcas cravadas em suas peles, mas 

também em seus discursos? 

A interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à 

inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado – produtores 
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de avenidas identitárias em que mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo 

cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, modernos aparatos coloniais. 

(AKOTIRENE, 2019, p. 19) 

O tal sujeito dotado de razão e que tem um discurso validado é o oposto a esse corpo 

descrito. É o corpo de um homem branco com um grande poder aquisitivo. Para entendermos as 

marcas que são impostas e impregnadas à força em alguns corpos, precisamos entender a história da 

nossa nação e do como não faz muitos anos que nos libertamos dos nossos senhores de engenho. 

Não é fácil quebrar falas tão duras sobre elas mesmas. Mas com uma escuta ativa, com o afeto, o 

olho no olho e os constantes diálogos, seguimos no caminho da ressignificação dos discursos 

estigmatizantes. 

CONCLUSÕES 

A educação não é um benefício para as pessoas privadas de liberdade, e sim um direito 

(IRELAND, 2011). Independente dessas pessoas estarem em um espaço de restrição ou privação de 

liberdade, este espaço não pode excluir o direito à educação, como está descrito no artigo 205 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). O direito à educação é para todas as pessoas, independente 

de suas condições físicas e sociais. 

Compreender o direito à educação para quem está preso se tornou um desafio diante 

de uma sociedade discriminatória e excludente, em que grande parte da população 

desconhece que o acesso à educação é um direito que deve ser garantido a todos. Se a 

educação oportuniza o processo de emancipação e humanização dos sujeitos, é 

imprescindível a presença deste processo educativo nos espaços carcerários (SOUZA, 

2017, p. 6). 

Em um espaço de restrição e privação, a educação é o que é mais necessário, é o que pode 

possibilitar múltiplas transformações. E transformação não no sentido de salvação, transformação 

como emancipação, como Freire (1980, p. 29) coloca, uma conscientização para a libertação. Para 

alcançarmos um movimento de transformar a ação de cada um sobre si mesmo e para com o 

mundo, é necessária essa conscientização, a compreensão crítica (FREIRE, 1980) de onde estamos, 

porque estamos e o que nos fez estar aqui e agora. A transformação como emancipação vem no 

sentido de transformar o entendimento que cada pessoa tem de si - que muitas vezes foi algo 

imposto pela sociedade e pela sua forma preconceituosa e criminosa de lidar com o corpo 

periférico, mais violenta ainda com o corpo preto periférico (HOOKS, 2017). Por isso a necessidade 

de falarmos da história do nosso país e das violências que seguem marginalizando determinados 
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corpos. Não há como dissociar nosso presente do nosso passado, o corpo preto de um passado 

escravocrata. Não porque nosso povo tem somente essa história, pelo contrário. Temos muitas 

histórias e histórias que os livro não contam. Mas não podemos dissociar porque o racismo e a 

desigualdade social se fazem ainda presentes em números alarmantes. 
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Resumo 
Este trabalho é escrito a partir das experiências com uma oficina de literatura e escrita criativa com 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa dentro de uma unidade feminina de privação 
de liberdade no estado do Rio de Janeiro. A partir do entendimento de quem são essas adolescentes e 
quais marcas as constituem, a interseccionalidade e o racismo estrutural nos servem como base teórica 
para pensarmos quem são as sujeitas desse projeto. A escrita do trabalho inicia-se apresentando o 
projeto Escrevivendo a Liberdade, que surge a partir do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
nas Prisões (GEPEP). Criado com base em três concepções: a escrevivência de Conceição Evaristo, o 
direito à literatura de Antonio Cândido e a literatura marginal de Ferréz, será apresentada a criação e as 
concepções teórico-metodológicas do projeto, assim como seus objetivos, onde está se dando sua 
atuação e quem são as interlocutoras do projeto. A literatura vem como um dispositivo para a 
possibilidade de criação de ambientes favoráveis para as adolescentes se expressarem e se 
reconhecerem e a partir disso, colocarem suas histórias e narrativas no papel por meio de exercícios de 
escrita criativa. Com o início das atividades dentro do espaço de privação de liberdade, diversas falas 
das adolescentes nos levaram a reflexão - e continuam nos levando - sobre quais marcas a escolarização 
e suas experiências de vida deixaram em seus corpos. Nesse contexto, aponta-se a emergência de uma 
formação crítico e política e a necessidade de uma constante ressignificação de discursos tão 
estigmatizantes sobre elas mesmas. 

Palavras-chave: Escrevivência, Privação de liberdade; Literatura; Escrita criativa; Socioeducação. 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade multimídia gerou novos leitores entretidos com o mundo digital, repleto de 

informações e, inclusive, conhecimentos. A começar pelas crianças, vê-se o grande quantitativo do 

uso de smartphones, tablets e outros aparelhos eletrônicos, cuja interatividade e dinamicidade 

tornaram o ato de ler mais interessante para todas as idades do ser humano, o que deixa a leitura 

formal e literária cada vez mais retrógrada. 

Dessa maneira, a tarefa de formar leitores sob as lentes da tecnologia, em todas as etapas da 

educação básica, tem sido um processo desafiador às escolas, uma vez que a leitura e a escrita ainda 

ocupam um lugar muito importante na cultura contemporânea. Dessa maneira, “o fato de ser ou não 

ser alfabetizado possui relação direta com o próprio modo de pensar do sujeito.” (CARVALHO, 

2018, p 14) e, inclusive, a forma como estabelece vínculos e age mediante as tessituras político-

sociais que está inserido. 

O fomento à leitura no Brasil vem se consolidando como uma área de atuação de políticas 

públicas e teve início através de ações federais, na década de 1980, com o Programa Salas de 

Leitura. A partir desse movimento, outros programas foram criados como o Programa Nacional de 

Incentivo à Leitura – PROLER (1992); Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE (1997); 

Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (2012), conforme (IZUMI, 2015). 

As escolas juntamente às ações federais atuam na tentativa de promover o acesso à cultura, 

incentivando a leitura, por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de 

referência, segundo o MEC (BRASIL, 2015). É valido ressaltar que esses programas atendem de 

forma universal e gratuita em todas as escolas públicas de educação básica, cadastradas no Censo 

Escolar; “há, ainda, vários planos municipais e estaduais do livro e da leitura, que contribuem para a 

construção de salas de leitura e bibliotecas escolares” (CARVALHO, 2018, p. 21). Entretanto, 

numa sociedade altamente flúida, digital e pragmática, os esforços desprendidos pelas escolas e 

programas federais - para fomentar o acesso à leitura literária - acabam por assumir um posto 

privilegiado no que tange ao fracasso nos índices que contemplam as competências de leitura e 

escrita no Brasil, averiguadas pelas avaliações em larga escala, conforme assinala Bruini (2017), 

O Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados (PISA). Mesmo 

com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 12 

anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola (IBGE). (...); 34% dos alunos que 

chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem ler (Todos pela Educação); 

20% dos jovens que concluem o ensino fundamental, e que moram nas grandes 
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cidades, não dominam o uso da leitura e da escrita (Todos pela Educação). Professores 

recebem menos que o piso salarial (BRUINI, 2017, texto digital). 

Nesse cenário, pode-se notar que o baixo nível de proficiência na leitura e na escrita pode 

iniciar na infância e se prolongar às demais fases da vida escolar do aluno. Dessa forma, surgem 

novas demandas no que se refere à formação do sujeito leitor. Às escolas, como instituições 

político-sociais, cabe o papel de atentarem-se para as leituras insurgentes, cujas influências afetam o 

desempenho positivo ou negativo do estudante. Entende-se, nesse contexto, que a sinergia entre as 

escolas, as ações de incentivo à leitura e os aparatos eletrônicos/ digitais/ tecnológicos, podem ser 

grandes aliados na formação de leitores proficientes da contemporaneidade. 

LEITURA LITERÁRIANA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Os processos de leitura iniciam muito antes de a criança ingressar na escola e receber 

estímulos para sua plena alfabetização. Antes de dominar o código linguístico e suas dinamizações 

sintático-semânticos, a criança faz leituras do mundo e das esferas sociais que circula.  A partir da 

década de 1980 a leitura passa por um questionamento acerca de sua funcionalidade, que por sua 

vez, estava a serviço de uma alfabetização pautada na decodificação. Nesse contexto, instaura-se 

uma abertura política no Brasil, cujas escritoras como Emília Ferreiro, Marisa Lajolo, propuseram 

tratar a leitura na escola atrelada aos usos sociais, sem pretextos pedagógicos (CARVALHO, 2018). 

Num mundo cada vez mais tecnológico, imagético e, por conseguinte, letrado, percebe-se a 

necessidade de os sujeitos saberem ler para serem inseridos nas práticas político-sociais e usufruir 

do efetivo exercício da cidadania, posto que a leitura permite aos sujeitos relacionar, negociar, 

aprender em todas as áreas do conhecimento. Riscaroli (2017) reitera a importância da leitura na 

sociedade e menciona que mediante a uma cultura estritamente grafocêntrica, falar de leitura é 

também falar de participação social.  Nesse contexto, torna-se imprescindível fomentar o contato 

das crianças com materiais escritos, livros de literatura. Sustentando, inclusive, uma relação de 

proximidade com a linguagem oral, seja na interpretação ou reprodução de histórias, a partir dos 

processos de escuta sensível às expressões dos alunos. 

Para tanto, a escola, constituída como um espaço privilegiado do saber, tem a incumbência 

fundamental de promover a leitura literária como uma experiência singular de construção e 

apropriação de sentidos. Dessa maneira, “o texto literário pode ser deflagrador de entendimento, 

indagação, reflexão, construção e desconstrução de sentidos.” (RANKE & MAGALHÃES, 2011, p. 

47). A literatura infantil permite que as crianças acessem outros universos de modo ficcional e 
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simbólico, a partir da imaginação, da criatividade, sem negligenciar aspectos intelectuais e 

emocionais do sujeito. Assim, “a literatura infantil pode, a partir das relações estabelecidas entre 

texto, imaginário e realidade enriquecer a percepção que a criança tem de mundo e ampliar seu 

universo afetivo.” (AQUINO, 2009, p. 202) 

A leitura literária desde a Educação Infantil precisa ser proposta sem cobranças. Os alunos 

precisam sentir que têm liberdade para apreciar histórias lidas ou contadas, estabelecer novos 

sentidos e até mesmo mudar o final da narrativa. Nessa direção, Machado (2012, p. 35) ratifica que 

“a leitura literária, quando bem trabalhada desde a infância, desencadeia processos criativos que 

passam a oferecer compensações simbólicas e ajudam a dar sentido à existência.” (p. 35). Silva 

(1981) reitera que: 

Compreender a mensagem compreender-se na mensagem, compreender-se pela 

mensagem – eis os três propósitos fundamentais da leitura, que em muito ultrapassam 

quaisquer aspectos utilitaristas, ou meramente “livrescos”, da comunicação leitor-

texto. Ler é, em última instância, não só uma parte para a tomada de consciência, mas 

também um modo de existir no qual o indivíduo compreende e interpreta a expressão 

registrada pela escrita e passa a compreender-se no mundo. (SILVA, 1981, p. 45) 

Os propósitos da leitura extrapolam os aspectos utilitaristas no que tange à comunicação 

leitor-texto; ler, como sinaliza Silva (1981) é uma forma de existir, uma forma de compreender o 

mundo. Dessa forma, o contato com a leitura literária e “o ouvir histórias pode estimular o 

desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o ver o livro, o escrever, o querer 

ouvir de novo a mesma história ou outra.” (ABRAMOVICH, 1999, p. 23). Portanto, apresentar a 

faceta estética e literária da língua é fomentar a aquisição de habilidades para ler, sobretudo, o 

mundo. 

Para que a escola atue significativamente para a formação literária de seu alunado, aquela 

precisa manter a presença dos livros de literatura sempre acessíveis para leitura, manuseio e 

contação das histórias, Machado (2012) sugere que os livros devem estar ao alcance das mãos dos 

alunos, num espaço organizado da sala de aula, cujo ambiente não ofereça apenas o acesso aos 

livros, mas também um conforto suficiente, para melhor viagem a outros mundos, quer fictícios, 

simbólicos, representativos e/ ou realísticos. 
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO COM JOVENS E ADULTOS FRENTE À ERA DAS LEITURAS 

INSURGENTES 

Um dos maiores desafios dos educadores é fazer com que os alunos leiam e encontrem na 

leitura um hábito prazeroso ou consigam identificar que ela será útil ao longo da sua vida, por 

diferentes motivos. Ainda mais quando esse público é composto por adolescentes/ jovens e adultos. 

Isto é, alunos pertencentes ao Ensino Fundamental II (sexto ao nono ano), Ensino Médio e EJA 

(Educação de Jovens e adultos). 

O último relatório Brasil, país membro da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) no PISA (Programa Internacional Para a Avaliação de Alunos), 

realizado em 2018 por estudantes com a faixa etária entre 15 e 16 anos, a partir do sétimo ano, 

divulgou que o foco desta avaliação foi a leitura (INEP, 2018), e que, portanto, esta área teve mais 

questões. Contudo, o relatório apontou que o Brasil tem baixa proficiência em leitura, em 

comparação com os outros 79 países participantes, nesta edição (INEP 2018). Cerca de 50% dos 

brasileiros não atingiram a meta estabelecida. Vale lembrar que o PISA, avaliação trienal, possui o 

Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da 

Educação (MEC) responsáveis pela aplicação desta avaliação em larga escala no país. “O PISA 

avalia até que ponto os alunos de 15 anos de idade, próximos ao final da Educação obrigatória, 

adquirem conhecimentos e habilidades essenciais para a plena participação na vida social e 

econômica” (PISA, 2018, p. 15). 

O resultado deste relatório, assim como as outras avalições externas realizadas no país 

(ANA, Provinha Brasil), mostra que é necessário haver mudanças, sobretudo, no processo de 

formação de leitores. Pois mesmo sendo implementado no país diferentes políticas públicas 

direcionadas ao letramento, desde a infância à fase adulta, os estudantes não estão correspondendo, 

por meio desta aferição, as práticas de leituras que os programas propõem em sua execução. 

A partir disso, a presente pesquisa questiona se usar outras formas de leituras, tão utilizadas 

pelos alunos, não seria uma contribuição benéfica para a formação desses leitores? 

É sabido que nas escolas do estado do Rio de Janeiro, a Lei 5453, de 26 de maio de 2009, 

dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular e outros aparelhos nas escolas estaduais do 

Estado do Rio de Janeiro. Essa Lei se baseia no Art.1° da Lei n°522, de 11 de abril de 2008, que 

passou a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º Fica proibido o uso de telefones celulares, walkmans, diskmans, Ipods, MP3, 

MP4, fones de ouvido e/ ou bluetooth, game boy, agendas eletrônicas e máquinas 
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fotográficas, nas salas de aulas, salas de bibliotecas e outros espaços de estudos, por 

alunos e professores na rede pública estadual de ensino, salvo com autorização do 

estabelecimento de ensino, para fins pedagógicos - NR. (BRASIL, 2009) 

Atualmente, os estudantes fazem o uso de muitos artefatos culturais destes citados acima, no 

ambiente escolar, com ou sem a permissão dos docentes. Muitas pesquisas realizadas mostram que 

algumas crianças levam tablets para a escola, jovens e adultos celulares e que, segundo alguns 

desses alunos, esses objetos já fazem parte do “material escolar”. Dessa forma, incluir mais as 

leituras que estes estudantes realizam por meio destes artefatos, seria mais uma possibilidade de 

fazer uso de um novo letramento em leitura. Esse conhecimento auxiliará o indivíduo em várias 

habilidades em sua vida, como bem observa o relatório do PISA (2018): 

As definições de leitura e de letramento em Leitura mudaram ao longo do tempo, 

acompanhando as mudanças na sociedade, na economia, na cultura e na tecnologia. A 

Leitura não é mais considerada uma habilidade adquirida apenas na infância durante 

os primeiros anos de escolarização. Ao invés disso, é vista como um conjunto 

crescente de conhecimentos, habilidades estratégias que as pessoas constroem ao 

longo da vida em diversos contextos, por meio da interação com seus pares e com a 

comunidade em geral. (PISA, 2008, p. 44). 

Essa definição de leitura do PISA usada no ano de 2018 mostra o quanto a formação do 

leitor deve caminhar junto com o avanço da sociedade. Isto não implica em dizer que um artefato 

substituirá o outro, ou seja, o livro ou os textos impressos não serão substituídos pelas tecnologias 

digitais. Ambos podem caminhar juntos para a formação do sujeito leitor (SANTOS, 2010). Os 

estudantes podem ser inseridos no multiletramento, 

que aponta para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em 

nossas sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade 

cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por 

meio dos quais ela se informa e se comunica (ROJO; MOURO, 2012, p. 13). 

É importante ressaltar que o conhecimento adquirido pelos estudantes na infância permeia a 

juventude e consequentemente refletem na fase adulta, portanto, ter uma visão ampla sobre a leitura 

irá consolidar a forma como esses indivíduos se informam e comunicam. Segundo o relatório do 

PISA (2018, p. 48), “a leitura exige material para leitor ler”. Isso inclui a valorizaçãodo contato 

desses estudantes com a leitura que fomenta novos suportes e novas formas de leitura. É importante 

incentivar o aluno a ler e mediar esse contato com a tecnologia na escola, da melhor forma possível. 

Não tornar o trabalho pedagógico dependente deste, mas também não excluir por completo os 
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benefícios que estes artefatos culturais trazem para os alunos. É agregar este novo suporte de 

leitura, que pode ser considerada como insurgente, no processo formativo do leitor. 

Em ciclos anteriores (2009, 2012 e 2015), o PISA focava para os estudantes que o 

letramento em leitura visava “envolver-se com os textos escritos, a fim de alcançar um objetivo, 

desenvolver seu conhecimento e seu potencial, e participar da sociedade” (PISA, 2018, p. 44). A 

definição de 2018 retirou “com textos escritos” e deixou somente “com textos”. Isso demostra a 

mudança na elaboração da definição que leva em conta os avanços teóricos, tecnológicos e dessa 

forma, altamente mutáveis na sociedade. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa de cunho qualitativo tem como um dos seus principais objetivos 

investigar o nível de leitura dos estudantes, obtidos através das avaliações externas e analisar como 

a leitura insurgente, realizada por meio tecnológico, pode contribuir a formação desse leitor. Para 

tanto, os dados aqui expostos foram coletadosnos sites do MEC (Ministério da Educação) e Inep 

(Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), artigos e leituras complementares 

sobre o assunto abordado. 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos nas diferentes avaliações externas aqui expostas, realizadas 

nas escolas públicas brasileiras, é possível constatar que algumas políticas públicas voltadas para o 

incentivo à formação do leitor, desde a infância, são realizadas, contudo, ainda se constata uma 

deficiência em proficiência da leitura, por parte desses estudantes, quando chegam à adolescência e 

a fase adulta. Visto isso, incentivar “a leitura que deve ser considerada através das várias maneiras 

pelas quais os cidadãos interagem com artefatos baseados em textos” (PISA, 2018, p. 44), é 

fundamental, para que esses indivíduos cresçam intelectualmente e participem ativamente da vida 

social do país. Dessa forma, a leitura insurgente, a partir dos artefatos culturais, pode ser 

configurada como uma aliada na busca pela melhoria do desempenho desses estudantes desde a 

infância à fase adulta. 
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Resumo 

Diante de uma sociedade essencialmente tecnológica, repleta de mídias audiovisuais e eletrônicas, este 
trabalho contempla o desafio de formar leitores literários, em tempos onde o digital parece se sobrepor 
à reflexão. Resultados das avaliações indicam que as políticas públicas ainda não conseguiram êxito na 
promoção das aprendizagens nos domínios da leitura (PISA, 2018). Curiosamente, nunca se presenciou 
com tanta ênfase alunos lendo e trocando mensagens pelas redes sociais, inclusive no contexto escolar 
e, não raro, na própria sala de aula. Também, boa parte dos professores, habitualmente, utiliza essa 
modalidade de comunicação. Isso chama atenção para as concepções de leitura reconhecidas pela 
escola e professores e, acredita-se, aponta para a necessidade de um olhar investigativo sobre a 
influência das tecnologias midiáticas na reconfiguração dos conceitos de leitura e leitor. Em termos do 
incentivo à leitura, este se operacionaliza através da distribuição de obras de literatura (BRASIL, 2015), 
desde a Educação Infantil, e de políticas públicas (PROLER,1992; PNBE, 1997; PNAIC, 2012).  
Espera-se que o gosto pela leitura e a formação literária se solidifiquem, em todas as escolas públicas, 
ao longo da educação básica. Esse cenário provoca questionamentos. Destacam-se, aqui, os que se 
referem à aparente contradição entre os dados que denunciam a não evolução satisfatória com relação à 
leitura, face à proposição de programas voltados para a infância, a juventude e a fase adulta (EJA). A 
presente pesquisa discute se essas novas formas de leitura e de escrita, inauguradas sob a influência da 
tecnologia, podem, de algum modo, ser consideradas como leituras insurgentes. E, como tal, sugerem 
novos processos de formação do leitor, da infância à fase adulta. E nesse sentido, se orientadas, 
poderiam contribuir para a melhoria das aprendizagens e para a constituição do sujeito leitor. 

Palavras-chave: PISA; letramento literário; letramento em leitura; leituras insurgentes. 
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INTRODUÇÃO 

Rodas de conversa como estratégia pedagógica não é um instrumento novo (MELO, CRUZ, 

2014; MOURA, LIMA, 2014), porém, cada vez mais, no cenário atual, mostra-se como uma 

ferramenta interessante para o trabalho com jovens especialmente no Ensino Médio, período em 

que costumam requerer maior protagonismo em sua trajetória escolar, problematizar a função da 

escola, sua função no mundo e também precisam se posicionar diante de diferentes assuntos. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo de implantação 

desse instrumento de trabalho pedagógico em uma escola de Ensino Médio Técnico, que possui 

características peculiares, durante o ano de 2019. 

As experiências de roda de conversa ocorreram na Escola Técnica Estadual Helber Vignoli 

Muniz, escola que compõe a rede de instituições da Fundação de Apoio à Escola Técnica 

(FAETEC/RJ). Essa escola foi inaugurada no ano de 2012 na cidade de Saquarema, região das 

Baixadas Litorâneas, Estado do Rio de Janeiro. 

A escola, como o próprio nome demarca, oferece cursos de formação profissional integrados 

ao Ensino Médio, organizados em três etapas anuais. Por essa junção de formação, a organização de 

componentes curriculares dos cursos é extensa o que exige a presença intensa do aluno na escola, 

chegando a mais de nove horas por dia de permanência. 

Nessa instituição, trabalhando na equipe pedagógica como orientadora, temos observado a 

constante necessidade, e pedido dos estudantes, de desenvolver projetos em que eles possam 

vivenciar experiências educativas não estritamente ligadas às aulas previstas. Aliado a isso, também 

temos observado um número crescente de alunos que passam por situação de insatisfação, 

infelicidade e sofrimento durante o curso do Ensino Médio. Por essa razão, buscamos proporcionar 

um ambiente prazeroso e acolhedor para os estudantes, por meio de um trabalho em conjunto em 

diferentes profissionais, em especial, com a psicóloga da escola. As rodas de conversa, então, foram 

pensadas nesse contexto. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Entendendo a linguagem como constitutiva dos sujeitos, compreendemos as rodas de 

conversa como uma atividade humana propícia ao diálogo e, quando aplicada às relações 

educativas, como lugar do encontro e da (trans)formação de sujeitos, das relações humanas e da 
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sociedade. Nessa concepção, o outro é condição para a existência do eu, ambos imersos na palavra. 

A partir do olhar do outro, da palavra do outro, o eu é construído, em condição sempre de 

inacabamento, de um constante vir a ser. 

E nessa relação eu-outro, outro-eu, o diálogo é uma forma privilegiada de ação no mundo, 

de construção também desse mundo e de formação dos sujeitos que agem no mundo, pela palavra. 

Para melhor compreendermos essa concepção, lançaremos mão dos escritos de Bakhtin: 

“... toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato do que 

procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. (...) Através da 

palavra, defino-me em relação ao outro, isto é em última análise em relação à 

coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela 

apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A 

palavra é o território comum do locutor e do interlocutor” (1981 apud GERALDI, 

2018a) 

Portanto, podemos dizer que toda relação entre humanos é uma relação dialógica, pois o 

outro é condição para a existência do eu, para a palavra própria (alteridade). Dessa maneira, o 

diálogo se estabelece como existencial ao homem. 

No entanto, ao falarmos sobre as rodas de conversa como possibilidade de diálogo, estamos 

pensando não no caráter “meramente” existencial do homem como ser dialógico – porque nessa 

concepção podemos dizer que há diferentes níveis de dialogicidade –, estamos pensando na 

possibilidade de criação de um espaço planejado em que os sujeitos se vejam intencionalmente e 

reflexivamente construindo a si e ao outro por meio da palavra. Freire (2017) nos ajuda: 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão. (...) 

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, 

não se esgotando, portanto na relação eu-tu. (...) 

Se é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens o transformam, o 

diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto 

homens.  

Por isso, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um 

sujeito no ouro, nem tampouco tornar-se simples trocas de ideais a serem consumidas 

pelos permutantes. (...) 
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Porque é encontro de homens que pronunciam o mundo, não deve ser doação do 

pronunciador de uns a outros. É um ato de criação. Daí que não possa ser manhoso 

instrumento que lance mão um sujeito para a conquista do outro. A conquista implícita 

no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista 

do mundo para a libertação dos homens. (2017, p. 108-110) 

Tais conceitos são valiosos quando pensamos que o presente é um instante em que 

projetamos nossas esperanças (FREIRE, 2017) a fim de modificarmos o futuro na tentativa de se 

obter, por meio da coletividade, uma sociedade melhor, mais justa e solidária. E a educação é 

primordial nesse sentido. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Pensamos em oportunizar as rodas de conversa, em um primeiro momento, que não 

interferissem no horário regular das turmas e que demandassem apenas a nossa atuação profissional 

com os alunos por considerarmos a realidade da organização escolar. 

Para isso, planejamos a primeira roda com um número bem limitado de alunos, número em 

que houvesse a possibilidade de fala de todos os participantes. Definido o número, dez alunos foram 

selecionados pela psicóloga e fizemos um convite – nos moldes de um convite de aniversário – e 

nesse convite o aluno poderia chamar um amigo para ir com ele – com um miniconvite. 

O tema foi previamente escolhido por nós por duas razões: já havia sido tema de reuniões 

pedagógicas entre a equipe pedagógica e a direção da escola e, na ocasião, havia realizado um curso 

de atualização docente à distância sobre a temática. 

Já a segunda roda ocorreu em um contexto diferente, contudo mantendo os pressupostos e as 

motivações iniciais. Desde o ano de 2015, a escola executa no mês de setembro uma programação 

específica discutindo o tema do suicídio, ao que chamamos de “Semana Amarela”. A segunda 

proposta da roda de conversa se deu dentro dessa programação. E, por essa razão, dessa vez 

envolveria todos os alunos e outros profissionais da escola, especificamente os docentes. Para 

abranger todo o público discente, a primeira proposta de roda não seria suficiente. Foi necessário 

repensar o modelo. 

O convite foi feito aos professores que estariam na escola no dia da realização da roda para 

assumirem a função de dinamizadores. Foi enviado um convite explicando os objetivos da 

atividade, solicitando a confirmação e interesse em participar – a adesão dos profissionais foi 
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voluntária – e especificando como seria a organização. A ideia inicial era que trabalhassem no 

mínimo em duplas. Dos convites feitos, apenas dois profissionais declinaram o convite. 

Considerando os recursos materiais de que dispúnhamos, o número de participantes por roda 

foi aumentado para 35. Foram organizadas sete rodas de conversas simultâneas, divididas por cores 

em que cada aluno escolheu anteriormente uma pulseira de uma cor. Assim foram divididos os 

grupos de cada sala. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Como relatado acima, as duas propostas, embora tenham utilizado a mesma estratégia – roda 

de conversa –, envolveram contextos de realização diferentes, demandaram planejamentos e 

execuções distintos. No quadro 1, elencamos as principais características de cada ocasião. 

É possível observar que a primeira roda de conversa foi um pontapé inicial, discreto, 

fundamentalmente simples e que envolveu poucos profissionais da escola, inclusive, havendo maior 

controle da execução por parte de quem planejou, visto que foram as mesmas profissionais que 

planejaram e executaram o projeto. 

A segunda roda, particularmente, foi extremamente profícua no sentido de chamar a atenção 

e a reflexão de profissionais tão fundamentais nas relações de ensino da escola que na primeira 

edição não foram incluídos.Trazer diferentes profissionais para (re)pensar estratégias pedagógicas 

em que os sujeitos possam estabelecer uma relação de confiança e maior afetividade é 

imprescindível quando se pretende estabelecer, no ambiente escolar, um clima agradável – de 

trabalho e de estudo – com relações cordiais e menos sisudas, mais humanizadoras e abertas a um 

espaço maior de dialogicidade. 

E no ambiente escolar há que se destacar que as rodas também se constituem como um 

espaço de vivências intergeracional (GIL, SEFNER, 2016) em que há o debate de cenas do 

cotidiano de todos os envolvidos. Estabelece-se como espaço de diálogo para a superação de mitos 

e tabus, há a superação de se considerar assuntos “da escola” e assuntos “fora da escola”. A roda de 

conversa também é percebida como forma de horizontalizar as relações (SAMPAIO, SANTOS, 

AGOSTINI, SALVADOR, 2014), desmistificar a figura onipotente e oniciente do professor em 

assuntos que tocam os alunos para além do espaço escolar, assuntos que, na forma de tratamento, 

podem ser transformados, amadurecidos, enriquecidos, repensados sob outro prisma. Nesse sentido, 

as rodas de conversa trazem para a realidade escola a sincera participação juvenil (GIL, SEFNER, 
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2016), como espaço de superação da visão da figura meramente caricata de “aluno” e “professor”. 

Nela, estão alunos e professores, seres humanos, pertencentes ao tecido social. 

Vale destacar que, embora acreditemos na roda de conversa como o espaço do diálogo, não 

significa dizer que nesse espaço não haja tensões, discordâncias, momentos em que os sujeitos se 

apartem pelas diferentes visões... (SAMPAIO, SANTOS, AGOSTINI, SALVADOR, 2014): 

“(...) Obviamente defender a dialogia enquanto relação entre um eu e um tu não quer 

dizer defender o consenso ou defender que todo diálogo se faz harmoniosamente. Ao 

contrário, ambos os autores [Mikhail Bakhtin e Paulo Freire] reconhecem que há 

polêmica, há lutas de classes, há interesses antagônicos entre as partes em diálogo.” 

(GERALDI, 2018a) 

Em ambas as rodas de conversa, a participação efetiva dos alunos foi algo que demonstrou 

para nós a necessidade urgente de criação de espaços de fala para a juventude no cotidiano escolar. 

No entanto, houve algumas limitações que podemos elencar a seguir: a) o processo de 

avaliação das rodas de conversa. Na primeira foram disponibilizados papéis para que os alunos 

escrevessem livremente. No entanto houve pouco retorno desses papéis. Houve maior feedback dos 

alunos por meio de falas no decorrer do ano letivo, inclusive cobrando novas rodas de conversa. Na 

segunda, os dinamizadores envolvidos tiveram um momento de avaliação posterior à realização da 

roda – o que em si trouxe certo transtorno à rotina escolar, pois os alunos ficaram nesse tempo sem 

qualquer atividade dirigida. Com relação aos alunos, não houve uma sistematização dessa avaliação 

Mais uma vez, as avaliações ocorreram assistemáticas e por meio de falas em contextos variados. b) 

número de alunos por sala: apreendemos que quanto maior o número de alunos, mais difícil a 

participação e a abertura para o assunto; c) tempo: pelos relatos de grande parte dos dinamizadores, 

durante as rodas, quando o assunto começou a “fluir”, foi encerrado o tempo – o que nos despertou 

para a necessidade de um tempo para a criação do vínculo afetivo para tratamento do assunto, 

contrato de confiança leva-se tempo. 

A partir das experiências, temos como desafios futuros: 1. Aumentar quantitativamente e 

qualitativamente esses espaços de rodas de conversa no cotidiano escolar a fim de que as rodas não 

sejam um espaço mecânico de fala, mas que se estabeleça um vínculo afetivo sincero entre os 

participantes favorecendo a criação de uma rede de apoio e confiança. 2. Incluir mais participantes, 

sobretudo profissionais da escola, nesse projeto. 3. Aprofundar a discussão conceitual a respeito do 

que vem a ser uma roda de conversa entre os dinamizadores. 4. Estabelecer um processo avaliativo 
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eficaz e sistemático envolvendo todos os participantes. 5. Democratizar a escolha dos temas e 

dinâmicas das rodas de conversa. 

CONCLUSÕES 

Diante dessa realidade do quadro de horários das turmas, propor atividades que aumentem a 

estada dos alunos na escola é sempre desafiador visto que há um cansaço decorrente dessa rotina 

escolar. Há aqui um elemento paradoxal do cotidiano escolar: ao mesmo tempo em que se pretende 

suavizar a rotina dos estudantes, a proposta de outras ações pedagógicas, para além do cumprimento 

das aulas regulares, acarreta novas atividades na rotina já cheia dos alunos. É algo que pensamos 

constantemente. Como equilibrar propostas outras sem sobrecarregar a já carregada rotina? Ainda 

não sabemos a resposta, se é que a teremos. 

De acordo com o que foi exposto, destacamos a importância de se pensar opções de ações 

pedagógicas que favoreçam a formação libertadora do sujeito, numa perspectiva emancipatória e 

humanizadora. Por isso, compreendemos que a roda de conversa seja uma opção para tal. Também 

se configura como uma estratégia de trabalho da orientação educacional ao se trabalhar com a 

coletividade. 

Acreditamos, com base no que vivenciamos, que as rodas de conversa se estabelecem como 

uma estratégia pedagógica que pode abrigar os diferentes membros da comunidade escolar, sendo 

um ambiente mais aberto a palavra outra. É espaço de tensão, de acolhimento, espaço de aprender a 

conviver com o outro e deixar formar-se pela palavra do outro. 
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ANEXOS 

Quadro 1. Rodas de conversa 2019 

 
Estrutura 

física 
Dinamizadores Organização Pauta Participação 

Roda 1 

1 sala, 1 
televisão, 1 
computador, 
almofadas, 2 
pufs, tapete 
emborrachado 

1 orientadora 
educacional e 1 
psicóloga escolar 

Convite secreto, adesão 
voluntária 
 

Vídeo 
introdutório, 
pesquisas 
relacionadas ao 
tema  

Convites secretos 
com direito a 
chamar mais um 
amigo  

Roda 2 

7 salas, 7 
televisões, 7 
computadores, 
cadeiras das 
salas 

10 professores, 2 
orientadoras 
educacionais, 1 
psicóloga escolar, 1 
supervisora 
educacional 

Modificação da rotina, 
suspensão das aulas 
regulares, 
direcionamento 
institucional para 
participação, adesão 
voluntária 

Vídeos 
introdutórios, 
roteiro de 
perguntas 
elaborado pela 
psicóloga  

Salas organizadas 
por cores, alunos 
escolhiam 
pulseira de uma 
cor 
correspondente 

 Quando? Tempo 
Quantos alunos 
participaram? 

Tema 

Roda 1 14/05/2019 2h30min 19 Drogas – lícitas e ilícitas 

Roda 2 17/09/2019 2h (aprox.) 196 Pressão nos estudos e Diferença 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo de implantação de rodas de conversa 
como uma estratégia do trabalho do Orientador Educacional em uma escola de Ensino Médio na 
Educação Profissional, os desafios e as possibilidades que se apresentam para que essa estratégia de 
trabalho possa ser efetivada no cotidiano escolar. Para isso, discorreremos sobre duas experiências-
piloto que ocorreram no ano de 2019 em dois momentos distintos: uma ocorrida no primeiro semestre, 
com um grupo reduzido de alunos para debater a respeito das drogas, e a segunda no segundo semestre 
envolvendo todos os alunos da escola ocasião em que se projeta um olhar específico para o debate a 
respeito do suicídio. Entendendo a linguagem como constitutiva dos sujeitos, compreendemos as rodas 
de conversa como uma atividade humana propícia ao diálogo e, quando aplicada às relações educativas, 
como lugar do encontro e da formação de sujeitos mais humanos, solidários, compreensivos e 
responsáveis. Por isso, ancoraremo-nos nos conceitos bakhtinianos de dialogia e alteridade 
(GERALDI, 2018) em consonância à promoção de uma educação libertadora (FREIRE, 2017). As 
experiências sinalizaram a necessidade de a instituição escolar remodelar sua estrutura para tratar temas 
atuais que tocam sensivelmente os jovens na atualidade, proporcionar um ambiente favorável ao 
diálogo e ao reconhecimento e acolhimento dos diferentes sujeitos como seres humanos, além de 
indicar possíveis mudanças e ajustamentos para os projetos futuros, como o envolvimento de mais 
profissionais, a ampliação da quantidade de rodas de conversa, a democratização da escolha dos temas e 
a melhoria do processo de avaliação do projeto. 

Palavras-chave: Rodas de conversa; Orientação Educacional; Ensino Médio; Diálogo; Jovens. 
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INTRODUÇÃO 

“Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes; E se queres passear por esses 

lugares, basta expressar o desejo”. 

(Jalal ud-Din Rumi) 

A chuva cai no pátio da escola. Daniel está olhando de dentro da sala pelo vidro. Percebo 

que ele está um tempo considerável ali. Não me seguro e pergunto: 

- Daniel, o que você está vendo lá fora? 

Ele responde: 

- A Maria subindo na árvore. 

- A Maria está lá fora? – pergunto. 

- Tá. 

- Mas ela vai ficar toda molhada – digo eu acompanhando sua imaginação. 

- Não tia, ela está invisível. 

Tudo poderia acabar ai. A aula poderia seguir. Ou... a gente poderia fazer algo com o que a 

imaginação do Daniel criou. 

A cada dia na escola, temos a chance de deixar que o universo infantil possa existir, mesmo 

que isso atravesse o planejado. Mas por que ignoramos tantas vezes essas manifestações 

espontâneas que acontecem bem ali, na nossa frente? Quem recupera o que acontece a esses corpos, 

que aos poucos se encolhem e silenciam movimentos e emoções, diante do poder do adulto? A 

criança que fomos antes de nos tornarmos educadores ficou tão longe no tempo a ponto de ser 

esquecida? 

Como professores e em fase adulta, deveríamos olhar uma criança como gostaríamos de ter 

sido olhados em nossa infância. Ou, ao menos, deveríamos revisitar memórias e tentar lembrar: 

quem era o adulto com quem a gente gostava brincar? 

O tempo passa e o corpo que cresceu, agora olha de cima para baixo, esperando de um ser, 

criança em tempo presente, a mesma compreensão que lhe habita. O corpo em crescimento, que 

olha de baixo para cima, espera de um ser, agora adulto, um olhar que entenda seu mundo, ou ao 

menos lhe dê a atenção e a segurança que ele precisa para contar sobre ele. 

Arroyo (2019, p.9), afirma que “os diálogos tornaram-se tensos entre alunos e mestres”. O 

esforço que deveríamos fazer de ir ao encontro dos pequenos é direcionado para nos 
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transformarmos nos modelos que o sistema educativo espera de nós, seus educadores. Então, 

vestimos nosso saber tão duramente conquistado com anos de estudo e vamos ensinar uma criança a 

decorar e reproduzir, matando aos poucos sua espontaneidade e sua potência criativa. E nesse 

processo, onde todos endurecemos um tanto, é que os conflitos entre os corpos ganham lugar, 

parecendo que disputam um espaço onde deveriam conviver com alegria e aprendendo juntos. 

Essa pesquisa se trata das transformações que podem acontecer em nosso fazer pedagógico, 

quando nos abrimos para viver uma educação mais participativa, onde somos capazes de escutar e 

acolher o universo da criança, deixando que o dia a dia na escola seja marcado por encontros entre 

tempos, histórias e olhares distintos para o mesmo mundo. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

“Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. 

É preciso também que haja silêncio dentro da alma”. 

(Rubem Alves apud Alberto Caeiro) 

O texto Escutatória de Rubem Alves, traz um convite do poeta Alberto Caeiro para um 

outro tipo de escuta entre som e silêncio. Moura e Giannela (2016) se apoiam nos conceitos de Carl 

Rogers sobre a capacidade da escuta-sensível de fazer emergir potenciais e propiciar engajamentos, 

nos chamando atenção para o fato de que escutar sem avaliar ou julgar torna mais sensível quem 

escuta e promove a transformação de quem está sendo escutado. É mesmo de outro tipo de 

sensibilidade que este estudo fala e sobre a necessidade de tempos de pausa, onde se possa elaborar 

o que é vivido. Para as crianças de hoje é preciso um/a professor/a que vá além de sua formação e 

dos conceitos engessados. Um/a professor/a que entenda que as crianças precisam participar 

ativamente de seu próprio processo de desenvolvimento. Um/a professor/a com tempo para escutar 

as crianças e a si mesmo, em um processo de crescimento e aprendizagem que nunca acabam. 

Reinventar a escola não é um desafio fácil, pois quebrar paradigmas, abrir-se para o novo e 

para um resultado desconhecido em um primeiro momento, nem sempre são movimentos rápidos de 

se fazer, diante de uma formação que prepara educadores para serem transmissores de 

conhecimento. Tudo envolve um processo de experimentação e abertura, até conseguirmos 

encontrar o caminho que nos leva à uma educação que tenha também um papel social e vá além dos 

conteúdos curriculares, envolvendo cidadania, vencendo o cansaço e encontrando boas inspirações 

e motivações para perder o medo do novo. 
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Nos apoiamos em Arroyo (2019, p. 17) que diz que “Quando deixaram de prestar atenção à 

realidade vivida pela infância, a pedagogia e a docência se fecharam em si mesmas e em suas 

ferramentas”. Durante muito tempo professores e alunos ocuparam papéis que deveriam ficar a uma 

distância um do outro. Distância essa traçada pela hierarquia do saber científico. O momento atual 

exige mais de nós educadores, porque a realidade das crianças também é outra e nossa práticas 

precisam levar em conta da onde as crianças vem, para entender os passos que vamos dar, de 

preferência, juntos. 

Hoje é preciso ter tempo para observar o Daniel olhando pela porta de vidro. Escutar a voz 

dos pequenos das mais simples às mais complexas manifestações de seu ser. Pois é ao respeitar o 

que está vivo dentro das crianças e ao acolher com gentileza o que compõe seu universo, surgindo 

muitas vezes de forma inesperada, que o caminho com elas vai se desenhando, sendo a curiosidade 

e a delicadeza nossos motores principais. 

A educação hoje exige que olhemos o outro com curiosidade e busquemos uma forma onde 

os nossos mundos se encontrem da maneira mais delicada possível. Parece utopia uma educação 

curiosa e delicada, mas talvez antes de avançar, quem sabe pode ser bom voltar no tempo e lembrar 

de quando éramos alunos? A gente gostava de ficar sentado por horas em uma cadeira ou presos na 

sala, quando tínhamos todo um pátio lá fora a nossa espera? A gente gostava que tudo tivesse uma 

forma certa de se fazer, quando nossa força de criação estava ali, pulsando dentro de nós? 

No livro Cartas a Jovens Educadores/as (2019), Bel Mayer (p.17), mulher negra e de 

periferia se pergunta: “Quais palavras a enfeitiçaram (quando criança) para que acreditasse que 

poderia voar (se tornando a adulta que é hoje)? 

Por outro lado no mesmo livro, Chiqui González (p.23) dá seu depoimento: “Para começar, 

quero contar a vocês que não fui feliz na escola, nem na universidade. Os espaços educativos me 

davam medo e passava as horas olhando pelas janelas para ver se alguém estava vindo me buscar”. 

Das experiências que tivemos podem vir nossa submissão ou a superação das dificuldades e 

a busca por novos caminhos mais empáticos. Essas duas mulheres superaram seus obstáculos 

internos e externos e hoje escrevem cartas para nós, jovens educadores, para mostrar que é possível 

usar nossas experiências positivas ou negativas para transcender e deixar algo novo para as novas 

gerações. 
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De acordo com Duarte Junior (2000, p.32-33): “[...] é preciso ousar; é preciso furar a crosta 

cientificista que vem tornando as reflexões acadêmicas impermeáveis à vida que realmente importa 

[...]”. 

Como educadores podemos tratar o corpo de um aluno como uma máquina, avaliando seus 

rendimentos e gerando o embrutecimento necessário para que possa se tornar algo útil ao mercado, 

em uma lógica de consumo e eficiência. Mas também podemos optar por ver esse mesmo corpo, 

como alguém que precisa de cuidado, escuta e atenção. Por essa via, o que interessa é a preservação 

do ser e de sua pulsão de vida. Manter o encanto no caminho do aprender, permitindo a criação e a 

expansão necessárias, para que este ser possa ter maiores chances de se tornar um agente de 

transformação social. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Ramos e Baldov (2019, p.561) nos falam sobre esse “Movimento imprevisível com o qual o 

corpo se manifesta e se desenvolve por outras vias, em outras potências”. 

A partir da metodologia observacional e aproveitando os gestos espontâneos trazidos pelas 

crianças, queremos experimentar a possibilidade de uma educação mais viva, capaz de expandir o 

olhar do/a professor/a para as múltiplas linguagens que podem ser usadas neste estar com as 

crianças em ambientes educativos. 

A primeira etapa foi apenas observar o comportamento espontâneo de crianças de 4 anos em 

instituições de educação infantil. Entender como elas reagem a esse espaço. 

A segunda etapa envolve os educadores. 

A pergunta que faremos aos/às professores/as é: como podemos aproveitar a espontaneidade 

da criança para criar novas metodologias e repensar nossas práticas? 

Reuniões com os educadores das turmas observadas acontecerão mensalmente, para 

compartilhar o material que colhemos e pensar juntos sobre as infinitas possibilidades de estarmos 

em contato com as crianças e os inúmeros caminhos que podemos criar para o ato de aprender. 

O objetivo é ampliar o olhar e melhorar a qualidade dos encontros entre corpos que habitam 

o tempo de ser adultos e corpos que habitam o tempo de ser criança, mostrando que a distância 

cronológica não precisa existir em tensão, imposição, nem em conflito no ambiente escolar. 
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Diferentes tempos e fases podem enriquecer e surpreender um observador atento e disposto a 

escutar com sensibilidade. 

A ideia não é impor aos professores uma outra forma de realizarem suas práticas 

pedagógicas e sim, fazer com que vivenciem a experiência de dar voz aos alunos a partir da 

observação atenta e da escuta-sensível. 

O foco da pesquisa é registrar o que acontece com professores e alunos da educação infantil, 

quando são propostas vivências mais sensíveis e que contrastam com sua formação acadêmica 

dentro da escola. 

RESULTADOS 

A pesquisa ainda se encontra em andamento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Eduardo Galeano em seu poema A Viagem diz que “o primeiro gesto humano é o abraço”. 

Não se pode educar sem afeto. Nada imposto ou violento deveria ser entendido como um gesto 

educativo. 

A escuta-sensível nos apresenta novas possibilidades de encontrar com nossas crianças, nos 

ajuda a reconhecer que o outro também tem algo para contribuir, nos faz rever certezas e abre 

portas de diálogo, que nem sempre acontecem através das palavras. 

A linguagem corporal na educação não pode ser reduzida ao domínio de corpos adultos 

sobre os corpos das crianças a partir da hierarquia do saber. Os gestos das crianças detém um saber 

que não se ensina em nenhuma universidade ou magistério. Para conhecê-lo é preciso observar os 

movimentos que naturalmente brotam do universo infantil, com a disponibilidade necessária para 

atender o direito da criança de se expressar e o seu desejo de ser ouvida. 

A ação de um educador tem impacto direto sobre seus alunos. Um corpo treinado para ser 

mecânico decora e obedece. Um corpo vivo e livre absorve os saberes a partir da experiência e 

aprende com mais alegria e respeito à uma infância que não pode mais ser ignorada. 
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Resumo 

Dialogar com a infância é um desafio. Adultos vivendo em outro tempo, buscam maneiras de conseguir 
tocar esse ser criança, que se move em singularidades que muitas vezes nos desconcertam. 
Desconcertados, acessamos a fragilidade de nossos conhecimentos cristalizados, que são questionados 
a todo instante pelos gestos espontâneos infantis. Superar o formato escolar vigente é atravessar um 
campo educacional entre batalhas difíceis de vencer, pela humanização que liberta alunos e professores 
de papéis impostos que limitam e aprisionam. Ao observar o movimento de crianças da educação 
infantil diante de um professor, percebemos o convite diário para que corpos docentes cruzem a 
fronteira que separa o mundo adulto do mundo infantil. Para isso, o corpo adulto deve realizar 
movimentos que nem sempre são fáceis de executar, pela distância que se encontram de sua própria 
infância esquecida. A transformação se desenha em tons possíveis, quando descentralizamos o processo 
de aprender da figura do professor e a partir da escuta-sensível e da comunicação não- violenta, nos 
abrimos para a experiência coletiva de aprender com mais empatia e liberdade. Acompanhar mais que 
guiar, escutar mais que direcionar, pausar para observar antes de decidir o próximo passo. Uma 
educação de corpo inteiro implica adultos dispostos a descobrir possibilidades de encontrar o 
conhecimento junto às crianças, sem fórmulas e com um planejamento flexível. Um corpo que está 
verdadeiramente presente na escola não nega a existência de outros corpos. Fortalecida pela 
sensibilidade que habita Carl Rogers, Eduardo Galeano, Rumi, Miguel Arroyo, Jorge Larrosa e Duarte 
Junior, o que se busca com esta pesquisa é mostrar que podemos pensar em novos paradigmas para a 
educação infantil, rompendo a distância entre os universos adulto e infantil, em um momento em que 
vivemos a urgência de se libertar os corpos no ambiente escolar, pela humanização do ato de aprender. 
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INTRODUÇÃO 

O professor que ensina matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental enfrenta 

múltiplos desafios, dentre eles, compreender as competências pertinentes à matemática e que devem 

ser desenvolvidas com os alunos. Segundo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, uma das 

competências específicas para a área de conhecimento matemático é “reconhecer que a Matemática 

é uma ciência humana [...] e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos 

e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções” (Brasil, 2018, p. 267). Surgem algumas 

questões primeiras: o documento citado refere-se a qual matemática? Trata-se da matemática dos 

cientistas? Mas é essa matemática que ensinamos na escola? Então, existe uma única matemática ou 

existem as matemáticas? Qual é (ou deveria ser) a matemática que ensinamos na escola? 

Viola dos Santos e Lins (2016a) apresentam dois grupos de pesquisas que consideram: 1. A 

matemática como sendo única e tratada em diferentes níveis de sofisticação; 2. A existência de 

diferentes matemáticas, como a matemática acadêmica ou científica que é a matemática dos 

matemáticos e dos cientistas, a matemática escolar ou a matemática do cotidiano que são as 

matemáticas dos não-matemáticos. Vilela (2007, 2009, 2010) e Moreira e David (2003) propõem 

essa discussão a partir de uma abordagem sociológica na qual as matemáticas constituem-se como 

campos de práticas a partir dos significados atribuídos pelos seus atores sociais. Definiremos as 

matemáticas como campos de práticas sociais. “A noção de prática teria como referência básica a 

ação, o agir dos grupos” (CAMPOS, 2003, p. 29). 

Parece existir um desajuste entre o que deve ser a matemática escolar para os diferentes 

grupos sociais: nos documentos, ela se constitui a partir das significações atribuídas pelo grupo que 

o concebeu e, no chão da escola, a matemática constitui-se pela prática dos atores que ali atuam. A 

matemática escolar é definida, então, não somente pelos significados elaborados e compartilhados 

pelos atores sociais do campo psicossocial que é a escola, professores e alunos, resulta das disputas 

nos campos políticos, econômicos e socioculturais e que se traduzem nos documentos norteadores 

das práticas docentes. Segundo Moreira e David (2003, p. 67), “a matemática escolar se produz, 

também, como resultado de lutas e conflitos no campo social mais amplo”. 

É nessa imprecisão que os professores atuam. É possível sentir-se seguro e ser um bom 

professor nesse contexto? Viola dos Santos e Lins (2016b) afirmam que um bom professor é aquele 

que tem confiança matemática e, para isso, o professor necessita ser protagonista do 

desenvolvimento dos seus conhecimentos profissionais. Segundo os autores, não é preciso saber 
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muita matemática e, sim, confiar no que se sabe e identificar o que não se sabe, entendendo que não 

saber é pertinente ao desenvolvimento humano, aspecto fundamental nos processos de 

aprimoramento dos conhecimentos profissionais. 

Dentre a base de conhecimento (knowledge base) que o professor necessita para o exercício 

da docência, segundo Shulman (1986), o saber fazer encontra-se relacionado ao saber matemático. 

O professor sente-se mais confortável em ensinar os conteúdos que ele sabe ou os conteúdos que 

estão presentes nos manuais e livros didáticos (SANTOS, ORTIGÃO, AGUIAR, 2014; SILVA, 

SERRAZINA, CAMPOS, 2014; PONTE, 2010). 

O conhecimento profissional do professor desenvolve-se para a realização de uma atividade 

prática que é ensinar, firmando-se em conhecimentos de natureza teórica e também de natureza 

social e experiencial. Carneiro (2014) e Silva e Passos (2016) falam sobre o conhecimento da 

experiência do professor que ensina matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Suas 

narrativas aparecem permeadas pela dimensão emocional e fazem emergir sentimentos bastante 

negativos em relação à aprendizagem matemática. Ao reproduzirem as práticas que vivenciaram em 

suas trajetórias, as professoras reconhecem que perpetuam uma cultura de aula pouco favorável à 

aprendizagem da matemática. 

Segundo Serrazina (2010), professores que refletem sobre suas práticas tornam-se mais 

confiantes, na medida que, eles têm a possibilidade de identificar suas fragilidades e, também, suas 

potencialidades. Assim, eles possuem maior chance de se tornarem bons professores que ensinam 

matemática. Para a autora, existe uma forte relação entre o desenvolvimento dos conhecimentos 

profissionais e a confiança para ensinar e, consequentemente, na aprendizagem; “a melhoria do 

conhecimento matemático, conduz a um melhor ensino, o que, por sua vez, leva à necessidade de 

saber mais matemática e didática e ao desenvolvimento da confiança” (SERRAZINA, 2010, p. 

1055). 

O aumento da confiança do professor traz consequências não apenas para o 

desenvolvimento dos seus conhecimentos profissionais como também para a aprendizagem dos 

alunos; professores mais confiantes tendem a ter uma atitude mais positiva em relação a 

aprendizagem. Para Chacón (2003) a afetividade e a motivação possuem papel fundamental no 

ensino e na aprendizagem da matemática. A autora propõe a reflexão sobre as influências da 

afetividade em contextos de fracasso escolar. 

Os resultados das últimas avaliações de matemática do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica – SAEB realizadas com alunos dos anos iniciais do ensino Fundamental são alarmantes 
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(BRASIL, 2018b). A escola parece estar muito longe de atingir o que deveria ser seu principal 

objetivo: a aprendizagem dos alunos. No cerne das discussões sobre as causas associadas ao baixo 

aprendizado, está o professor e o trabalho docente. A forma que o professor significa a matemática 

orienta sua prática e pode limitar ou potencializar as oportunidades de aprendizado do aluno 

(SILVA, SERRAZINA, CAMPOS, 2014; CANAVARRO, SANTOS, 2014; PONTE, 2010). 

O par ensino-aprendizagem aparece de maneira indissociável na literatura e também no 

presente trabalho que tem como objetivo compreender o processo microgenético da representação 

social da matemática a partir da apreensão do campo de práticas escolares por crianças dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e suas possíveis implicações na aprendizagem. Essa pesquisa está 

sendo com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil 

(CAPES/PROSUP) – código de financiamento 001. 

QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

No campo da matemática escolar, observamos a manutenção de práticas que pouco 

oportunizam atitudes favoráveis à aprendizagem. Aprender não depende apenas da variável 

cognitiva, mas também da ativação de cargas afetivas mobilizadas no processo de ensino-

aprendizagem. A frequência com que determinadas cargas afetivas são ativadas, sejam positivas ou 

negativas, atua na regulação das experiências das crianças com a matemática escolar e, muito 

provavelmente, afetam o desempenho escolar. Afetividade e aprendizagem aparecem intimamente 

relacionadas na literatura (SILVA, PASSOS, 2016; CARNEIRO, 2014; CHACÓN, 2003). 

A afetividade é uma forma incipiente de emoção. As emoções desencadeiam reações 

orgânicas que antecipam a ação. Elas estão ligadas à cognição, atuando como um mecanismo de 

regulação da ação. Nosso sistema cognitivo registra experiências emocionais, sendo a emoção uma 

resposta automática a situações específicas. O tipo de emoção depende da atribuição cognitiva 

operada pelo sujeito para determinada experiência emocional. Podemos dizer que a cognição é a 

causa da ativação que determina a emoção experimentada. Quando nosso sistema cognitivo 

identifica uma experiência emocional já experimentada, a emoção relacionada à essa situação é 

ativada, manifestando-se através de respostas ou reações emocionais. As emoções são, portanto, 

mecanismos naturais de modo de regulação de preparação para ação (FRIDJA, 1988). O fato de 

uma criança gostar ou não de matemática está relacionado às cargas afetivas experimentadas e, 

consequentemente, às experiências emocionais efetivadas. A ativação de uma emoção frente a uma 
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situação de aprendizagem determina a maneira como a criança interage com o objeto de 

conhecimento matemático, favorecendo ou não a aprendizagem. 

O problema aqui apresentado está delimitado entre a dimensão interna/psicológica e a 

dimensão externa/social, contemplando aspectos cognitivos, sociais e afetivos. Quando a criança 

ingressa na escola, ela já possui conceitos matemáticos construídos por processos cognitivos. Ela 

passa a fazer parte de um universo consensual de práticas do campo da matemática escolar 

estruturadas por significações. Por intermédio das interações sociais, a criança apreende uma 

representação social - RS. É uma representação da matemática escolar no sentido piagetiano, pois, o 

conhecimento é constituído por operações psicológicas que possui uma dimensão interna, 

delimitada pelo tempo e que é produto do desenvolvimento cognitivo, mas é também uma 

representação social porque é um conhecimento que possui uma dimensão externa, delimitada pelo 

espaço que é social.  A representação social da matemática escolar é elaborada por crianças a partir 

do desenvolvimento de estruturas cognitivas e das significações que são compartilhadas 

socialmente (DUVEEN, 2013). 

Para investigar o fenômeno de microgênese da RS da matemática a partir de concepções 

construtivistas propomos desenvolver um estudo etnográfico. Participam dessa pequisa 12 alunos 

do 2o ano, 12 do 3o ano e 12 do 4o ano de uma escola da rede privada de ensino localizada na Zona 

Oeste do município do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo transversal e longitudinal, sendo a 

coleta de dados realizada em três etapas constituídas pelos mesmos instrumentos. Em cada etapa, os 

alunos escolhem um material e recebem uma atividade matemática para ser discutida e resolvida em 

dupla. Durante os processos interacionais, esperamos provocar situações que conduzam à ativação 

das cargas afetivas e nos levem a identificar elementos representacionais da matemática escolar. 

Para investigarmos esses aspectos, usamos a técnica EBES – etnografia baseada em evidências 

subjetivas que consiste em filmagens na perspectiva de primeira pessoa. 

As imagens são analisadas a fim de selecionarmos episódios que revelem reações 

emocionais dos sujeitos participantes. Os episódios são exibidos aos alunos e uma entrevista é 

realizada para que possam explicar seus comportamentos nas situações selecionadas. As entrevistas 

são analisadas de acordo com o Método da Estratégia Argumentativa – MEA. O MEA nos permite 

compreender a dinâmica do discursivo através da análise dos argumentos que estruturam o 

pensamento do sujeito. É no processo contínuo de negociação de significados na apreensão do 

campo da matemática escolar que se forma a RS do objeto. 
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CONCLUSÕES 

Pretendemos investigar um fenômeno representacional que tem centralidade na elaboração 

de um conhecimento formado por três dimensões: uma dimensão externa/social, uma dimensão 

interna/cognitiva e uma terceira que atua como reguladora entre as duas primeiras que é a 

afetividade. Considerando que os alunos dos anos iniciais do ensino Fundamental são atores sociais 

em construção e que é no contexto educacional apresentado que esses alunos formam a RS de 

matemática escolar, na medida que essa representação se estrutura, os alunos podem manter uma 

atitude positiva ou negativa em relação à aprendizagem matemática. Nossa hipótese é que a RS de 

matemática escolar se forma com duas polarizações afetivas, uma polarização afetiva positiva ou 

uma polarização afetiva negativa, que coordenarão a interação da criança com a matemática, 

fenômeno que trará implicações na aprendizagem. 
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Resumo 

Diante dos alarmantes resultados das avaliações em matemática realizadas em larga escala no Brasil, 
torna-se emergencial a necessidade de ampliarmos as investigações sobre possíveis causas que implicam 
na aprendizagem dos alunos a partir de novas perspectivas. Este estudo tem como objetivo 
compreender o processo microgenético da representação social da matemática a partir da apreensão do 
campo de práticas escolares por crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental e suas possíveis 
implicações na aprendizagem. Centra-se na elaboração de um conhecimento que tem uma dimensão 
social e outra cognitiva, ambas reguladas pela afetividade. Tomamos como aporte teórico a articulação 
entre a Teoria das Representações Sociais e as Teorias de Desenvolvimento Cognitivo, conforme 
proposto por Gerard Duveen. A pesquisa está sendo realizada com 36 crianças de 2o, 3o e 4o anos em 
uma escola da rede privada de ensino do município do Rio de Janeiro. A coleta de dados está sendo 
feita em seções nas quais as crianças, organizadas em duplas, escolhem um material e, posteriormente, 
uma atividade de matemática para resolvê-la. Utilizamos a técnica EBES – etnografia baseada em 
evidências subjetivas, tipo de etnografia digital, que contempla a coleta de dados por meio de filmagens 
a partir da perspectiva em primeira pessoa, first-person perspective – FPP e de entrevistas aqui 
denominadas replay interview – RIW. As análises das entrevistas serão feitas através do Modelo da 
Estratégia Argumentativa – MEA. Estamos analisando um fenômeno que é psicossocial a partir da 
interação da criança com o objeto e com o outro e que ocorre no contexto de apreensão do campo de 
práticas pertinentes à matemática escolar. Esperamos identificar elementos representacionais que 
conduzem à ativação de cargas afetivas no processo de apreensão do campo da matemática escolar e 
como esse fenômeno pode trazer consequências para a aprendizagem dos alunos. 

Palavras-chave: representações sociais; teorias do conhecimento; matemática escolar; afetividade. 
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Resumo 

O painel apresenta o resultado de pesquisas e práticas pedagógicas que se articulam em torno da ideia 
que, sem negar os problemas estruturais que exigem políticas públicas para assegurar o direito da 
criança à educação, a prática pedagógica é um elemento necessário na construção de ações que 
assegurem o direito das crianças do campo e da cidade à educação de qualidade, e se articulam em 
torno das vozes de diferentes sujeitos, crianças e professores a partir de pesquisas de abordagem 
qualitativa utilizada na recolha e análise das informações. O primeiro trabalho faz uma reflexão sobre a 
inclusão de crianças de 3 a 5 anos com deficiência em uma rede municipal no estado do Pará a partir da 
implantação da política de inclusão e da prática pedagógica dos professores de educação infantil na 
educação especial. Os resultados apontam para a importância das formações que possibilitam ao 
professor utilizar recursos que viabilizem a inclusão, o desenvolvimento e socialização das crianças com 
deficiência em conjunto com as demais crianças. O segundo trabalho realiza uma discussão sobre os 
modos de vida e a cultura das crianças da educação infantil do campo de Tracuateua/PA na relação 
com a terra e os rios a partir dos olhares e vozes de crianças de quatro e cinco anos de idade de uma 
comunidade do campo. Conclui que elas vivenciam e partilham experiências valiosas com seus 
familiares, seja no cuidado com a terra, uma vez que a terra é matriz formadora, na relação com os rios. 
Por fim, o terceiro trabalho identificar as percepções das professoras sobre as relações interpessoais 
com as famílias das crianças antes e depois de vivenciarem a experiência formativa do curso de 
Especialização em Docência na Educação Infantil (CEDEI) desenvolvido na Universidade Federal do 
Pará. Conclui-se que, ao qualificar a prática pedagógica com as crianças na creche e pré-escola é 
imprescindível investir na formação dos professores e valorizar as relações com as famílias. 

Palavras-chave: Educação Infantil, Política Pública, Prática Pedagógica; Criança e Professores 

A POLÍTICA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL UM 

UMA REDE MUNICIPAL INCLUSIVA EM BELÉM/PARÁ 

Tânia Regina Lobato dos Santos – UEPA-SEDUC/ 

Kátia Maria dos Santos Dias – SEDUC/PA 

INTRODUÇÃO 

A política inclusiva implantada na Educação Especial no Brasil tem referência em 

documentos oficiais do MEC como a “Política Nacional de Educação Especial”, (Brasil, 1994) e a 

“Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – Grupo de 

Trabalho – MEC” (Brasil, 2008), bem como em documentos de encontros internacionais entre os 

quais a Declaração Mundial Sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990) e a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994). 

A política inclusiva objetiva oportunizar a educação democrática para todos, considerando 

ser o acesso ao ensino público de qualidade e o exercício da cidadania um direito e um dever do 

Estado. Esta política sinaliza para a democratização do espaço escolar, sendo o eixo de referência 

pedagógica a aprendizagem em interação com o ambiente diverso e complexo, focalizada nas 

potencialidades dos indivíduos (OLIVEIRA, 2005). 
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A principal relevância deste estudo decorre de romper com o silenciamento existente em 

relação ao tema da Educação Infantil e a Educação Especial nas políticas educacionais. Acredita-se 

que a escola inclusiva é o espaço em que as crianças precisam ser aceitas e estimuladas nos 

aspectos: cognitivo, emocional, cultural e social e que a concepção que a Educação Infantil 

Inclusiva é possível e necessária para o desenvolvimento global das crianças com deficiência. 

O problema que levantamos na pesquisa é: como está sendo implantada a política e 

desenvolvida e a prática pedagógica de professores na educação infantil em Unidades de Educação 

Infantil com turmas de crianças com deficiência em uma rede de ensino municipal? 

O objetivo deste estudo é conhecer a política e a prática pedagógica de professores na 

perspectiva da inclusão de crianças de educação infantil. 

O texto encontra-se estruturado de modo a apresentar: os aspectos metodológicos da 

pesquisa. Nos resultados e discussões apresentar a abordagem sobre os elementos legais da 

educação infantil inclusiva no Brasil, e analisar a política e práticas pedagógicas de educação 

infantil inclusiva da SEMEC-Belém. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Em relação aos aspectos metodológicos a pesquisa é de abordagem qualitativa, do tipo 

estudo de caso (Yin, 2015), com enfoque crítico-dialético, que de acordo com Marconi e Lakatos 

(2013, p.110), “penetra o mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição 

inerente ao fenômeno”. 

Esta pesquisa foi realizada em uma Unidade de Educação Infantil – UMEI, vinculada à 

Secretaria Municipal de Educação de Belém e que atende especificamente Educação Infantil 

(Creches e Pré-escolas). 

A cidade de Belém está localizada ao norte do Estado do Pará (Brasil), com uma área de 

1.059,458 Km²; possui uma densidade demográfica de 1.432.844 habitantes (IBGE, 2014). 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) tem por objetivo fortalecer a 

educação básica da educação infantil ao ensino fundamental e atende as modalidades da Educação 

Especial, Educação do Campo e Educação de Jovens na cidade de Belém. 

Para atender a educação especial foi criado o Centro de Referência em Inclusão Educacional 

"Gabriel Lima Mendes" - CRIE (Belém, 2017), que realiza atendimentos especializados nas Salas 
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de Recurso Multifuncionais (SRM), no contra turno escolar, podendo ser realizado duas a três vezes 

por semanas. Proporciona, também, o atendimento das crianças de educação infantil matriculadas 

com deficiência nas escolas públicas do município de Belém. Segundo o Censo Escolar (Brasil, 

2017) existem em Belém 125 escolas municipais, distribuídas em oito distritos administrativos, 

sendo 45 unidades de Educação Infantil orientadas pelo CRIE. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa exploratória junto a SEMEC-BELÉM, visando a 

escolha das Unidades de Educação Infantil- UMEI a serem pesquisadas. Os critérios de escolha do 

lócus da pesquisa teve por base três critérios:1) escolas de educação infantil inclusivas; 2) escolas 

que aceitem participar do projeto; 3) escolas com maior número de crianças com deficiência 

matriculadas. 

No tocante aos sujeitos da pesquisa, foram entrevistados, por meio de roteiro 

semiestruturado, dois gestores da SEMEC e dois professores (estes codificados como P1 e P2), de 

uma Unidade de Educação Infantil que tem crianças da educação especial incluídas. Os critérios de 

escolha dos sujeitos foram: 1) disponibilidade para participar da pesquisa; 2) tempo de experiência 

na escola e 3) trabalhar na escola com crianças de Educação Infantil incluídas.  Sobrea prática 

observada, neste artigo, o foco é ao fazer pedagógico de uma UMEI. O resultado da observação foi 

registrado em Diário de Campo. 

Nas entrevistas buscou-se propiciar ao entrevistador e entrevistado uma relação baseada no 

diálogo (Oliveira; Fonseca; Santos, 2010). Na análise dos dados foram utilizadas a técnica de 

categorização temáticas. 

Na elaboração do texto, foi realizado levantamento bibliográfico, tendo como principais 

autores vinculados a educação infantil e inclusiva: Oliveira (2011, 2005); Drago (2011); Kuhlmann 

(1998); Ferreira e Santana(2010); entre outros. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

ASPECTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA NO BRASIL. 

Até o século XX não haviam definidas políticas de educação inclusiva e sim a existências de 

práticas assistencialistas, por meio de educação compensatória, que refletia na discriminação social, 

principalmente às crianças com deficiência. 
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Segundo Oliveira (2005) a política de integração da educação especial é substituída pela 

Educação na perspectiva inclusiva, nos anos 1990, que desloca o enfoque individual, centrado no/a 

aluno/a, para a escola, reconhecendo no seu interior a diversidade de diferenças: individuais, físicas, 

culturais e sociais. 

A escola inclusiva pressupõe mudanças na estrutura de atendimento às especificidades das 

crianças com deficiência na aprendizagem. De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica as mudanças envolvem: (1) perceber as necessidades educacionais 

especiais dos alunos e valorizar a educação inclusiva; (2) flexibilizar a ação pedagógica nas 

diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de aprendizagem; 

(3) avaliar continuamente o processo educativo; (4) atuar em equipe, inclusive com professores 

especializados em educação especial (Brasil, 2001). 

A política de educação inclusiva no Brasil objetiva atender a todos os níveis e modalidades 

de ensino, entre os quais a educação infantil. Assim, a partir da Constituição de 1988 e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 a educação infantil faz parte da educação 

básica e a criança é considerada como sujeito cultural, sócio-histórico e de direito. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9394/96 a Educação Básica, 

encontram-se os níveis: infantil, fundamental e médio e as modalidades de ensino: educação 

especial, educação de jovens e adultos, educação indígena, educação do campo e educação 

profissional. Neste texto nos propomos a analisar a Educação Infantil articulada a modalidade de 

Educação Especial. 

A inserção da Educação Infantil na educação básica é resultado de ações de movimentos 

sociais que, “a partir do final da década de 1970, lutaram – e ainda lutam – pela implantação de 

creches e pré-escolas que respeitem os direitos das crianças e das famílias” (KUHLMANN, 1998, 

p.179). 

Na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), a Educação Infantil se constitui em ação 

prioritária para o atendimento da criança com deficiência, por possibilitar o desenvolvimento das 

suas potencialidades, promover a interação e o convívio com as diferenças de cor, gênero, religião, 

classe social, condições físicas ou comportamentais. 

Consideram-se pessoas com deficiência as que possuem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 
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demais pessoas (BRASIL, 2011, p.26). Entretanto, neste texto, o termo criança com deficiência, 

tem relação com as características específica da criança, que necessita de ações pedagógicas que 

possibilitem conhecer, vivenciar e construir conhecimentos no ambiente escolar, pois é sujeito 

social que constrói e reconstrói sua cultura, seu conhecimento e sua história no decorrer de seu 

processo de desenvolvimento (DRAGO, 2011). 

Neste sentido a sociedade deve efetivar ações que garantam o desenvolvimento integral da 

criança com deficiência, evitando, desse modo, sua segregação social e educacional. 

POLÍTICA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA DA 

SEMEC-BELÉM 

Política de Educação Inclusiva em Unidades de Educação Infantil 
A educação inclusiva é vista pelos gestores como processo que não é fácil, e as mudanças 

estão ocorrendo gradativamente na Rede Municipal de Educação de Belém com vistas a beneficiar 

e incluir as crianças com deficiência. 

Acessibilidade 
No levantamento sobre as condições de acessibilidade das Unidades de Educação Infantil, 

identificou-se que apenas uma tem acessibilidade arquitetônica e quatros estão em processo de 

adaptação. No geral nas Unidades não há no espaço escolar um local adequado para realização de 

entrevistas com pais e assessoramento aos professores. 

Nas creches e pré-escolas não é oferecido o Atendimento Educacional Especializado por 

meio das salas de recursos que estão presentes apenas em algumas escolas do ensino fundamental e 

a acessibilidade está sendo feita à medida que as crianças são incluídas nas Unidades de Educação 

Infantil. 

Almeida (2012) menciona que a acessibilidade é uma forma de inclusão social dando 

oportunidade a qualquer indivíduo de exercer a sua escolha individual e é, portanto, uma 

abordagem centrada na “pessoa” e nas suas condições e capacidades físicas, sociais e econômicas. 

Outro aspecto observado é que algumas UEI’s funcionam em espaços não adequados, em 

casas, cujas adaptações são feitas depois que as crianças com deficiências são inseridas. 

A Coordenadora de Educação Infantil (2017) enfatiza que: “a estrutura física das unidades, 

elas precisam ser alteradas para atender o processo de inclusão das crianças[...] algumas já foram, já 

estão com projeto pra acessibilidade”. 
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Assim, a acessibilidade aos espaços físicos na política de inclusão na educação infantil não 

atende a demanda das unidades de educação infantil existentes. 

Enturmação 
Uma questão polêmica em relação à política inclusiva do município de Belém é o número de 

crianças por turma. A Resolução de Nº 29 - CME, de 1 de fevereiro de 2017 estabelece o número de 

24 a 28 de crianças na idade de quatro a cinco anos para um professor. Porém, no parágrafo único 

menciona que: para enturmar a criança com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação serão reduzidos em até cinco crianças por turma, se o caso assim 

exigir e de acordo com a legislação vigente, existindo contradição. 

Outro problema na enturmação é que existem 153 crianças nas instituições de educação 

Infantil, porém, 96 crianças não possuem laudo. Situação que dificulta a redução de crianças por 

turma. 

A Nota Técnica 04/2014 do MEC/SECADI/DPEE enfatiza que a falta do laudo médico não 

se constitui em impedimento. Entretanto, esse se faz necessário, segundo os professores, para 

identificar a deficiência, para viabilizar a redução do número de crianças por turma e os benefícios 

que a escola pode receber para proporcionar um local de qualidade para os educandos. 

Presença de estagiários e ausência dos pais nas Unidades de Educação Infantil 
A presença do estagiário nas salas da educação infantil é vista pela coordenação da educação 

infantil como incômoda e complexa, porque coloca em situação de fragilidade a relação entre o 

cuidar e educar na educação infantil. Observou-se que existe controvérsia sobre essa questão. A 

Coordenadora da Educação Infantil (2017) menciona que o estagiário acaba exercendo a função de 

cuidador, mas para a professora1, “cuidar e educar caminha junto na educação infantil”. 

Outra questão apresentada na pesquisa é a ausência dos pais na escola. É frequente ouvir dos 

(das) professores (as) que os pais não se interessam pela vida escolar de seus filhos, por isso, não 

acompanham as atividades escolares, não comparecem às reuniões e nem procuram saber como 

estão no processo de aprendizagem na escola. 

Política de Formação e assessoramento pedagógico aos Professores 
A pesquisa revelou a necessidade de os professores terem formação especifica nas duas 

áreas, na educação infantil e na educação especial, para garantir o acesso à educação de qualidade, a 

permanência durante seu processo formativo escolar. 
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As formações já foram realizadas anteriormente sendo ouvidos os professores da educação 

infantil. Atualmente, a consulta é feita apenas nas unidades “que estão com crianças com 

deficiência, matriculados na turma” (Coordenadora de Educação Infantil, 2017). A coordenadora 

também destaca não se ter o retorno das formações nas práticas dos docentes. 

As entrevistas revelaram que a formação é insuficiente e os professores culpabilizam a 

escola, a formação inicial e continuada. Outro fator enfatizado pelos professores é a separação 

teórico-prática nas formações recebidas, principalmente na formação inicial. 

Ferreira e Santana (2010) enfatizam que: diversos fatores levaram a separação da teoria e da 

prática entre os quais: a falta de um método didático adequado para possibilitar uma educação 

inclusiva real e não somente o acesso crianças com deficiências em sala de aula; falta conhecimento 

e experiência dos professores para trabalhar o processo ensino-aprendizagem. 

Na continuada ainda é problemática a separação, mas houve relato de que os cursos de 

formação continuada realizados possibilitaram a relação teoria-prática. A professora P1 realizou um 

curso de especialização e mencionou que este curso contribuiu com a sua prática pedagógica em 

sala de aula. Já a professora 2, apesar de ter a especialização em psicopedagogia, em situações 

diversas, não sabia que recursos utilizar com uma criança autista. 

Os cursos de formação que são disponibilizados pela Secretaria, no geral são de curta 

duração ou então não têm relação com as necessidades dos professores e seus contextos de trabalho. 

A professora P1 relatou que não tem oferta de cursos de longo prazo e se configuravam mais em 

forma de palestras. 

Há, portanto, necessidade de a Secretaria Municipal de Educação ter uma política de 

formação continuada que atenda as demandas dos professores, bem como acompanhem os 

resultados destas formações nas práticas dos docentes. 

Integração entre a Educação Infantil e a Educação Especial 
Observou-se que há pouca integração entre os profissionais que fazem o acompanhamento 

aos professores da educação infantil na educação especial no âmbito da rede municipal. 

A Coordenadora de Educação Infantil explicou que não há trabalho articulado das 

coordenações de Educação Infantil e a Educação Especial. 

Segundo Lück (2009) o ambiente escolar não deve ter divisões, porque possibilita uma 

prática de pouca qualidade. Desta forma, é urgente a comunicação entre os diferentes setores da 
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SEMEC, em especial, entre a Educação Infantil e a Educação Especial, que perpassa por 

planejamentos, acompanhamentos e avaliações conjuntos aos professores, visando o 

desenvolvimento de fato nas escolas de uma política inclusiva. 

DIFICULDADES REFERENTES ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

INCLUSIVA 

A pesquisa evidenciou que os professores da educação infantil apresentam dificuldades no 

desenvolvimento das práticas pedagógicas com as crianças com deficiências em sala de aula, 

algumas dessas dificuldades serão explicitadas a seguir. 

Dificuldade em viabilizar a interação social da criança com deficiência 
No decorrer da observação constatamos que uma professora apresenta dificuldade em 

propiciar situações pedagógicas, que possibilitem as crianças com deficiências interagir com as 

demais crianças no espaço de sala e aula. Com isso, as crianças com deficiência em alguns 

momentos ficavam isoladas ou saiam da sala com a estagiária para não desenvolver as atividades 

coletivas da turma com os educandos que não possuíam deficiência. 

Assim, as crianças com deficiência nem sempre participavam de todas as atividades da 

turma e isso ocorria porque a professora não sabia ao certo que atividades realizar com as crianças 

com deficiência, de modo a incluir a todos. 

 Dificuldade de os professores realizarem adaptações pedagógicas. 
Em uma das atividades realizadas em sala de aula, uma das professoras entregou para as 

crianças um papel com algumas imagens de objetos como: boneca, violão, carro, bola e etc. As 

crianças teriam que circular com o que brincavam. Para a criança com deficiência intelectual 

estabeleceu um comando diferente.  Com a orientação da estagiaria a criança desenvolveu as 

atividades sem dificuldades. Já a criança autista, que fez a mesma atividade das demais crianças, 

sem que houvesse uma adaptação metodológica, não conseguiu realizar a atividade. A professora 

não sabia como proceder com a criança autista. 

Outra atividade desenvolvida foi de escrita utilizando a pintura de imagens. As crianças 

teriam de pintar a imagem que estavam no papel e depois escrever o seu nome embaixo da folha. As 

crianças com deficiência não escreviam os seus nomes, mas colocavam recortes de letras com a 

orientação da professora. A criança com deficiência intelectual pintou a imagem com tinta guache 

no lugar do lápis de cor. A criança autista teve dificuldade para pintar e colar. Observou-se que as 
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adaptações foram favoráveis a criança com deficiência intelectual, pois a mesma sabia seu nome, 

sabia colar e pintar, diferente da criança autista, que não sabia. 

Desta forma, essas dificuldades destacadas neste texto apontam além da necessidade de 

formação, a mudança de paradigma escolar no currículo da Rede Municipal de Ensino, que 

viabilize ao professor modificar a prática, para ações pedagógicas mais criativas e críticas, 

favorecendo a inclusão escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da pesquisa pode-se conhecer como está sendo implantada a política e o 

desenvolvimento da prática pedagógica de professores na educação infantil em Unidades da rede 

Municipal. 

Em termos da política há necessidade de articular-se as ações e os planejamentos entre a 

educação especial e a educação infantil, para superar a dicotomia existente que dificulta o trabalho 

do professor e gera inconsistências na prática pedagógica com crianças. Há necessidade, também, 

de uma prática pedagógica integrada com os diversos segmentos da Rede, principalmente as 

coordenações de Educação Infantil e Educação Especial. 

A acessibilidade ainda é um projeto em construção no interior da Rede Municipal. Existem 

muitas controvérsias em relação a presença de estagiários nas salas para atender as crianças 

incluídas e seus professores, considerando que a relação cuidar e educar é um princípio a ser 

garantido. 

A formação continuada de professores precisa ter uma política específica que possibilite ao 

professor uma formação consistente teórica e prática, reflexiva e crítica e que sejam acompanhados 

os resultados das formações em termos da prática docente. 

Na inclusão de crianças na educação infantil há avanços, porém, ainda há desafios a serem 

superados, pois as escolas ainda precisam proporcionar uma educação de/com qualidade, com base 

em novos paradigmas educacionais que contribuam para a realização de práticas que atendam as 

especificidades das diferentes deficiências. 

Assim, o projeto de inclusão de crianças com deficiência na educação infantil é uma 

proposta pedagógica em construção inicial na Rede Municipal de Educação de Belém. 
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Resumo 

Esta pesquisa faz uma reflexão sobre a inclusão de crianças de 3 a 5 anos com deficiência na rede 
municipal de Belém-PA a partir da implantação da política de inclusão e da prática pedagógica dos 
professores de educação infantil na educação especial. O problema de pesquisa: como está sendo 
implantada a política e desenvolvida e a prática pedagógica de professores na educação infantil em 
Unidades de Educação Infantil e em escolas de ensino fundamental com turmas de crianças com 
deficiência em uma rede de ensino municipal? Objetiva conhecer a política e a prática pedagógica de 
professores na perspectiva da inclusão de crianças de educação infantil. Pesquisa de abordagem 
qualitativa do tipo estudo de caso que apresenta como procedimentos metodológicos o levantamento 
teórico e documental, a observação e a entrevista semiestruturada com dois professores e dois gestores 
da SEMEC. A pesquisa apontou para a importância das formações que possibilitam ao professor 
utilizar recursos que viabilizem a inclusão, o desenvolvimento e socialização das crianças com 
deficiência em conjunto com as demais crianças. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Educação Infantil; Políticas de Inclusão; Prática Pedagógica. 

CRIANÇAS EXTRATIVISTAS DE TRACUATEUA-PA E SUAS EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS 

COM A TERRA E OS RIOS 

Fernanda Regina Silva de Aviz – UEPA-SEMED-Tracuateua/PA 

Tânia Regina Lobato dos Santos – UEPA-SEDUC/PA 

INTRODUÇÃO 

Olhar a infância nos campos de Tracuateua-PA nos leva a buscar, na materialidade de vida 

das crianças extrativistas, as relações com o ambiente onde vivem e produzem cultura. Uma relação 

de reciprocidade, muitas vezes invisibilizada pela escola.  A educação do campo orienta para uma 

educação não apartada das experiências socioculturais de seus sujeitos, no entanto, temos visto cada 

vez mais um afastamento e até mesmo uma negação dos saberes e culturas extrativistas. 

As crianças desde o seu nascimento partilham experiências enriquecedoras com os adultos 

nos rios e na terra. Os rios representam o lugar da brincadeira, da realização das atividades 

domésticas, da higiene, mas também o lugar da vida, pois dele sai o pescado que alimenta os 

sujeitos da comunidade. Em suas águas escuras estão o sustento, mas também o lugar do brincar, do 

cuidar e do imaginar. Na terra, as crianças são inseridas desde cedo na cultura da produção. Lá as 

crianças aprendem a preparar a terra, a plantar e a colher. Isso se faz no coletivo, na presença dos 

pais, dos irmãos mais velhos, dos avós ou vizinhos próximos. Da mesma forma, na terra as crianças 

aprendem a criar, cuidar e produzir, pois é dela que saem os bois, os búfalos, as galinhas, os perus e 

os porcos. Essa variedade de produção colabora no sustento diário diante da ausência de alternativas 

alimentares. 
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Ao considerar essa diversidade de atividades e a imersão das crianças do campo nessas 

práticas, nos inquieta saber que experiências socioculturais na relação com a terra e os rios são 

vivenciados por crianças da educação infantil do campo em Tracuateua-PA? Buscar as experiências 

das crianças da educação infantil do campo na relação com a terra e os rios é o objetivo desse 

estudo, por compreender que as crianças partilham experiências valiosas, muitas ignoradas ou 

secundarizadas pela escola. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Fundamentamos esse estudo em autores que dialogam com a educação infantil do campo 

como Silva e Pasuch (2010) e Silva (2012) por compreender que este é um campo ainda silenciado. 

Notoriamente, percebe-se uma atenção por parte de pesquisadores da infância em trazer a educação 

infantil do campo como categoria de reflexão, embora saibamos que as produções ainda são 

incipientes se considerarmos as diferentes dimensões que formam o campo e a educação da 

pequena infância. 

Na intenção de contribuir com esses estudos, voltamos nossa atenção para as experiências 

vivenciadas por meninos e meninas de uma comunidade extrativista de Tracuateua-PA a partir da 

relação com a terra e os rios. Se a luta dos movimentos sociais do campo é por uma educação que 

não esteja separada das experiências de vida dos seus educandos, esta relação das crianças com os 

rios e a terra enriquece o campo de suas experiências, uma vez que elas sempre estão em contato 

direto com estes ambientes exercendo atividades de cuidado, de trabalho ou de lazer, indicando a 

necessidade dessas experiências estarem incorporadas nas propostas pedagógicas das escolas do 

campo. 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo informa que a 

identidade da escola é definida pela sua vinculação às questões inerentes ao saber local e à sua 

realidade, mas para que haja esta vinculação entre identidade e realidade, faz-se necessário uma 

escola do campo ancorada na temporalidade e nos saberes próprios das crianças, na memória 

coletiva que sinaliza o futuro, na rede de ciência e tecnologia, disponíveis na sociedade e nos 

movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à 

qualidade social da vida coletiva no país (CNE/ CEB 1, de 3/4/2002). 

Neste sentido, direciona-se um olhar cuidadoso para as propostas pedagógicas da educação 

infantil desenvolvidas na escola Epifânio Melo localizada em uma comunidade do campo de 

Tracuateua-PA, para conhecer as práticas direcionadas a meninos e meninas e sua articulação com 
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as experiências socioculturais. Sobre este aspecto, busca-se no exercício do olhar atento, a garantia 

de um currículo articulado com os conhecimentos locais, valorizando as experiências das crianças, 

seus modos de vida, sua cultura, suas histórias e suas famílias (SILVA; PASUCH, 2010). 

Diante destas questões apresentadas pelas autoras, surgem algumas inquietações sobre: o 

que pode ser trabalhado na Educação Infantil do Campo para que estas experiências sejam 

valorizadas? Acrescentamos ainda, que experiências das crianças extrativistas da Amazônia 

paraense têm sido incorporadas na Educação Infantil do Campo? 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Adotamos a abordagem sócio histórica quando legitimamos as crianças como sujeitos de 

direito e de voz, visto que foi dessas vozes que emergiram os modos de ser criança no campo na 

relação com os rios e a terra. Para isso, as técnicas utilizadas foram a observação e a narrativa 

temática. 

Na perspectiva sócio histórica a observação direta possibilitou conhecer as vivências das 

crianças como uma rede de relações a partir do encontro de múltiplas vozes, conforme informa 

Freitas (2002, p. 28) “ao se observar um evento, depara-se com diferentes discursos verbais, 

gestuais e expressivos”. Com isso, o pesquisador assume uma posição importante, por ser ele o que 

vai captar esses discursos, gestos e expressões. 

Nesse sentido, a observação não se limitou apenas a descrever ou contemplar os eventos que 

ocorreram durante a pesquisa, buscamos, por seu intermédio, as possíveis relações entre o 

individual e o social, entre o tempo e o contexto. Para isto, o diário de campo sempre foi utilizado, 

no qual registrávamos as impressões e ações das crianças a partir de roteiros construídos com a 

intenção de levantar aspectos relacionados às vivências e experiências com esses ambientes. 

A outra técnica utilizada foi a narrativa temática amparadas em temas como, escola, família 

e o grupo social. Para contemplar essas narrativas, utilizamos um gravador durante as rodas de 

conversas. As narrativas nos trouxeram informações importantes sobre a relação das crianças com 

os rios, a terra e como isto se articula ao currículo escolar. 

No esforço de buscar técnicas adequadas para pesquisá-las, nos chama atenção a fala de 

Larrosa (2010, p. 184) ao dizer que a infância desestabiliza “a segurança de nossos saberes, 

questiona o poder de nossas práticas e abre um vazio em que se abisma o edifício bem construído 
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de nossas instituições de acolhimento”, pois bem se sabe que fazer pesquisa com crianças não é 

fácil, daí decorre o fato de termos sinalizado mais de uma técnica de pesquisa. 

Tais técnicas possibilitaram conhecer o universo simbólico das crianças da educação infantil 

com idade entre quatro e cincos anos de uma escola localizada no campo de Tracuateua. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das vozes das crianças emergiram muitas vivências com o ambiente social e natural. 

Elas sempre diziam muito dos lugares, dos fazeres e das experiências partilhadas com seus pares e 

com os adultos. A primeira narrativa evidencia os saberes e fazeres dessa infância: 

(D,M, 4 anos) Ei Bijoca eu fui pro rio 

(L, P, 5 anos) Eu também fui 

(D,M, 4 anos) Mas tu foi com o Samuel? 

(L, P, 5 anos) Não....fui com a mamãe lavar roupa. 

(D,M, 4 anos) Hum.... 

Uma infância que tem o rio, como o lugar de vida coletiva e de fazeres doméstico. O campo 

conforme Oliveira, França (2011) é detentor de uma grande riqueza de saberes que servem de base 

na organização e orientação da vida cotidiana das crianças, jovens e adultos. A vida e as 

experiências infantis encontram-se em relação intima com estes elementos, as crianças da 

comunidade pesquisada vivenciam experiências valiosas com o ambiente, seja por meio dos usos 

que fazem desses recursos quando falam que: 

no campo tem muito peixe, e o papai vai lá pegar traíra” o papai pegou tambaqui no 

campo”. 

Eu também já peguei peixe com o papai... (J.M, 5 anos) 

A pesca artesanal é uma das atividades mais significativas deste ecossistema, chamado 

campos naturais de Tracuateua “cuja condição social de produção não está voltada para o mercado” 

(CORRÊA, 2008, p. 57). Ela atende a própria população local, além dos moradores da sede do 

município, que incansavelmente se deslocam por quilômetros de suas residências em busca de 

sustento para as famílias. Segundo estudos realizados por Oliveira e Motta-Neto (2008), as fontes 

de água como os rios, igarapés e lagos associam-se a alimentação e a outros usos. 

O papel da criança nessa atividade não se limita apenas ao ato de observar, elas, com faixa 

etária entre quatro e cinco anos, participam da captura do peixe conforme os relatos a seguir. 
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Quando a pesquisadora em uma das narrativas perguntava para as crianças se elas pescavam e como 

era pescar: 

(L. F, 5 anos): Sim 

Joga a malhadeira...e quando joga a malhadeira fica igual uma teia de aranha 

Depois puxa bem devagarinho pro peixe não escapar...o papai deixou escapar um 

(M. Y, 5 anos): Já com meu pai 

Papai joga a tarrafa...e eu fico lá esperando...segurando o saco. Tudo o que o papai tá 

lá no tanque tentando pegar tambaqui  

(J. M, 5 anos): sim 

Pego uns peixinhos na mão no campo...eu peguei uns peixinhos na mão...de anzol, 

de... eu ia pegar tambaqui no vovô 

Eu boto a minhoca e jogo o anzol e pego o peixe...as vezes o peixe rouba o anzol. 

Os relatos evidenciam que algumas crianças acompanham/ acompanharam os pais nesta 

prática. As crianças, vivenciam as experiências dos pais, na captura, no cuidado, no preparo e 

degustação do pescado ou então, na confecção dos apetrechos de pesca, como mostra a fala de uma 

das crianças participante da pesquisa “meu pai faz tarrafa pa pegar peixi no campo” (M.C, 4 anos). 

Desta maneira, a criança, a partir das considerações de que ela ocupa um lugar nestes espaços, 

produz e reproduz os saberes e experiências vividas pela família e pela comunidade. 

Apesar de não ter visto nada registrado nos planos e projetos da professora, nas rodas de 

conversa com a turma, presenciamos momentos em que ela solicitava que as crianças falassem dos 

fazeres dos seus pais, no dia a dia. Nesse momento era possível ouvi-las falando de suas 

experiências junto aos seus pais, no campo, tentando capturar peixes. 

Outra atividade produtiva desenvolvida nesse ambiente é a agricultura de subsistência, com 

o cultivo da mandioca, milho, tabaco e outras leguminosas. Um estudo realizado por Gomes e Peres 

(2011, p. 6) em uma das comunidades de campos naturais, levanta aspectos relacionados à atividade 

produtiva, destacando que “a base econômica da comunidade está vinculada à pesca, produção de 

farinha de mandioca e o fumo”,  

De acordo com Corrêa (2008, p. 42), a predominância da agricultura por meio do cultivo da 

mandioca para a produção da farinha, “encontra sua razão de explicação, de um lado, numa dada 

resistência e num enraizamento das tradições histórico-culturais dessas populações, de outro, na 

inexistência de políticas públicas estruturais”. É por meio do processo de trabalho (cultivo, 
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produção, beneficiamento e comercialização) da mandioca e de seu produto que emana a 

“transmissão de múltiplos saberes, valores e costumes de geração para geração historicamente, 

expressando um campo extremamente fértil de educação” (CORREA, 2008, p. 46).  Tradição do 

saber plantar, colher e comercializar, as comunidades ribeirinhas desenvolvem na relação com a 

terra, um espaço de convivência, sustento e transmissão de saberes que passa de pai para filho. Tal 

transmissão é tão frequente que as narrativas das crianças sobre a agricultura apontavam modos de 

fazer, instrumentos de produção e a função da mandioca, conforme se ouve na fala das crianças, 

quando lhes foi perguntado se ajudavam seus pais em casa e, em um gesto positivo disseram que: 

(E. T, 4 anos) Sim. Cato capim e ralo mandioca...pra fazer farinha ué com o rodo 

(J.M, 5 anos). Sim.  Eu fui pra roça com a vovó. Fui plantar maniva. Abre o buraco 

coloca o pau da maniva e vai colocando e entupindo. Aí nasce... e depois faz farinha 

pra gente comer  

(E. A, 5 anos) Sim. Fui ver o que o papai tava fazendo. A mandioca serve pra fazer 

farinha. A gente bota o rodo naquele forno e a gente mexe. 

A terra é, portanto, “espaço de convivência, do ensinar-aprender dessa população, representa 

a âncora que possibilita a construção de identidade no seu grupo de pertencimento” (OLIVEIRA; 

MOTTA-NETO, 2008, p. 68). Nos levantamentos de campo, foi possível perceber que a maioria da 

produção feita pelas famílias é consumida pela própria comunidade, o que fica como excedente é 

comercializado na sede do município ou em Bragança. Depende da facilitação para o escoamento. 

Assim, a agricultura é desenvolvida em todas as comunidades que estão sobre o domínio 

deste ecossistema. E isto se materializa na sala de aula, ao menos quando se olha para o currículo da 

escola e percebe esta atividade como um conteúdo importante para ser trabalhado com as crianças. 

Dentre as sugestões metodológicas, registra-se, a construção de um mural das profissões, pesquisa 

dirigida aos pais para falar de seu trabalho, e ainda, visita a casa de farinha, aos rios e outros locais 

da comunidade (Diário de campo, 2016). 

Por fim, a pecuária bovina, equina e bubalina também compõem o conjunto de atividades de 

relevância da comunidade e soma-se à criação de porcos, galinhas, patos e perus. Uma das 

narrativas mostra que é comum criar animais de pequeno porte, “nós cria ovo, pintainho, catrainho. 

Em casa tem dois, dois não três. O pintinho se chama predador. São três predador” (J. M, 5 anos). 

A criação de animais não teve lugar na prática docente, isto se confirma quando a 

pesquisadora perguntou para as crianças se a professora trabalhava com este assunto em sala de 
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aula? De repente uma das crianças responde: “trabalha. Manda agente fazer dever. Após dizer de 

imediato isto, ela pensa e acrescenta “mas não sobre isso...sobre outras coisas” (J.M, 5 anos). 

Nos conteúdos que se voltam à alimentação não há nenhuma inferência sobre a alimentação, 

a partir do que a comunidade produz ou se aparece, não está claro.  Entretanto, visualizaram-se as 

crianças em suas produções livres, costumam desenhar bois, porcos, patos e galinhas para mostrar 

que eles fazem parte da vida cotidiana. 

A relação de aproximação com os animais é tão constante e rotineira que certodia, quando 

observávamos a turma, um som alto e repetitivo soou, deixando-nos assustados, era uma vaca a 

mungir. Ao olhar para as crianças que estavam produzindo um desenho livre viu-se que era um som 

natural, uma vez que elas continuaram a atividade sem nenhum espanto ou surpresa, exceto por 

duas crianças que fizeram questão de dizer “uma vaca, a vaca de casa, ela tá convidando as vacas 

braba pra ficar perto dela”. A outra criança disse mum...mum...mum...mum (Diário de campo, 

2016). 

Diante disto, não tem como desconsiderar que o espaço instituído de campos naturais se 

ocupa de congregar um conjunto de peculiaridades que determinam os modos de ser e viver nesse 

campo. Silva (2012) em sua dissertação “Crianças assentadas e educação infantil no/do campo: 

contextos e significações”, se apropria de dois termos que são as interações e a ambiência. Justifica 

que as interações são importantes mediadoras na relação da criança com o seu ambiente ao passo 

que se constitui um importante elemento na aprendizagem. Enquanto que a ambiência se volta para 

a interação entre as pessoas e delas com os modos de organização do tempo e espaço. Em relação 

ao tempo e ao espaço estes são compostos pelas paisagens, por sons, texturas, por elementos 

naturais e fabricados, por rupturas que se utiliza no decorrer da rotina. Nesta perspectiva é possível 

mencionar que, a infância do campo se desenrola nos campos naturais de Tracuateua e interage com 

o ambiente, pois nele estão as bases da vida dos moradores. Segundo Silva e Silva (2013, p. 171): 

[...] a interação entre as crinças e os elementos da natureza apoiam-se no princípio de 

que não há uma dicotomia entre mundo natural e o mundo humano cultural. os 

conceitos de natureza e cultura soa compreendidos como dialeticamente relacionados. 

[...]. Natureza pode ser definida como o conjunto de elementos materiais que não são 

produzidos pelo ser humano, mas que são a base de toda criação humana. na mesma 

linha de pensamento, cultura é compreendida como todo processo de criação humana 

ao qual se atribui significada e sentido. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1112 

Se o campo, como já foi mencionado é um lugar diverso, as experiências da infância no 

campo não podem ser homogêneas, elas se diferenciam das outras infâncias, pois além de 

considerar que as crianças são diferentes, há também que considerar o espaço como orientador dos 

modos de ser criança no campo. 

Pelo fato da comunidade ser ribeirinha e extrativista é muito comum presenciar pessoas de 

todas as idades, inclusive as crianças maiores, imersas nos campos, capturando ou carregando o 

cesto de peixe. Nota-se que a vida dos sujeitos moradores da comunidade se delimita entre a casa, 

os lagos, a igreja, a família, o centro comunitário, o posto de saúde, o campo de futebol, a escola, a 

vizinhança e o trabalho na pesca ou na agricultura. 

Desta maneira, desde cedo a criança ocupa um lugar nestes espaços de socialização. Ela 

ocupa um lugar na reprodução dos saberes e experiências vividas pelo seu grupo. Se a criança do 

campo encontra-se imersa neste universo, a construção e reprodução dos modos de vida acontecem 

no dia a dia sendo incorporados desde cedo, no ato de brincar, de cantar e de representar. 

CONCLUSÕES 

Crianças extrativistas vivem múltiplas experiências com o ambiente natural e social do 

campo. Os rios representam a abundância, a fartura, o lugar de práticas de cuidado com o corpo e 

com os objetos. Da mesma maneira, a terra significa o lugar onde se materializa a cultura da 

produção. É nela e dela que as crianças mesmo as mais pequeninas vivenciam experiências valiosas 

de cuidado com a terra, pois a terra produz o sustento diário por meio do cultivo da mandioca e da 

produção de farinha. Há de mencionar ainda, que a terra fornece a carne, seja bovina, suína, 

bubalina, ou outras espécies de aves que as famílias costumam criar em seus quintais fartos. 

Nas matas e águas, o saber é resultado de um processo de partilha, seja entre adultos e 

crianças ou entre pares. O fato é que são muitas as experiências das crianças com a terra e os rios, o 

que nos leva a pensar na educação enquanto processo que alinha e une aquilo que faz parte da vida 

das crianças com o conhecimento socialmente construído. Essa é a tarefa da educação do campo, 

romper com as lógicas urbanocêntricas possibilitando o diálogo entre os saberes. 
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Resumo 

Falar de crianças em contextos extrativistas é objeto dessa discussão, para tanto, visamos discutir os 
modos de vida e a cultura das crianças da educação infantil do campo de Tracuateua-PA na relação 
com a terra e os rios. Esses dois contextos representam espaços de produção cultural, pois deles 
emanam formas de compreensão e interpretação sobre a comunidade, as formas de trabalho e as 
relações sociais. As reflexões apresentadas são um convite para embrenharmos nas matas e nos montes 
da vida das crianças do campo para conhecer um pouco das infâncias extrativistas. Um convite que nos 
desafia a seguir os olhares e as vozes de crianças de quatro e cinco anos de idade de uma comunidade 
do campo de Tracuateua-PA. Para tanto, adotou-se como metodologia a abordagem sócio histórica, a 
partir de um estudo de caso, cujas técnicas são, a observação direta e a narrativa temática. Pontua-se 
que a observação direta possibilitou traçar considerações acerca das vivências das crianças do campo, 
ao passo que a narrativa temática nos levou a conhecer os labirintos infantis destas crianças que vivem 
em uma comunidade do campo na relação com os a terra e os rios. Conclui-se que as crianças 
vivenciam e partilham experiências valiosas com seus familiares, seja no cuidado com a terra, uma vez 
que a terra é matriz formadora, ou na relação com os rios. Este último é o lugar não apenas da 
realização de tarefas domésticas, mas de alternativas de vida através da pesca artesanal. Dizer que há 
uma relação intima das crianças com o ambiente é confirmar uma rede de relações traçadas nesses 
espaços, haja vista que as crianças participam de práticas produtivas com os adultos, mas, sobretudo, 
transforma o trabalho pesado da lavoura, da pesca em situações lúdicas e de aprendizado. 

Palavras-chave: Educação Infantil do Campo; Crianças; Experiências Socioculturais. 
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AS RELAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL E FAMÍLIAS: PERCEPÇÕES DE PROFESSORAS 

Adelice Sueli Braga Delgado – UEPA/UFPA 

Tânia Regina Lobato dos Santos – UEPA/SEDUC 

INTRODUÇÃO 

A institucionalização da Educação Infantil na LDB nº 9394/1996 representou importante 

conquista social para toda a sociedade, consolidando-a como primeira etapa da educação básica. A 

inclusão da Educação Infantil na educação básica, exige uma especial atenção à formação dos 

professores e das professoras que trabalham com as crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Neste sentido o debate sobre a formação de professores para este segmento vem ganhando 

destaque no cenário educacional e isto proporciona elementos que auxiliam o (re)pensar da 

realidade do cotidiano das instituições de Educação Infantil. 

Tendo em vista as especificidades da docência na Educação Infantil, é indiscutível que os 

professores responsáveis pela educação de crianças de 0 a 5 anos de idade necessitam de formação 

específica para o exercício da docência. 

Em que medida a formação ministrada no curso de Especialização em Docência na 

Educação Infantil possibilitou a (re)significação das percepções sobre as relações interpessoais com 

as famílias das crianças? 

Desta forma o objetivo desta pesquisa é analisar como o Curso de Especialização em 

Docência na Educação Infantil possibilitou a (re)significação das percepções sobre as relações 

interpessoais com as famílias das crianças. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo teve como cenário de pesquisa uma experiência de formação proporcionada pelo 

curso de especialização em Docência na Educação Infantil. O curso foi promovido pelo Ministério 

da Educação, em parceria com a Universidade Federal do Pará, e coordenado pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisa IPÊ/ICED. O CEDEI ocorreu no período de 2013 a 2015 no município de 

Belém. 

Esta investigação se caracteriza como uma pesquisa do tipo estudo de caso e a abordagem 

adotada para delimitá-la é de natureza qualitativa. Como procedimentos da pesquisa houve a 

revisão da bibliografia na fase inicial e no decorrer do processo. Os instrumentos para levantamento 
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de informações escolhido foi o Grupo Focal. As sessões do Grupo Focal tiveram duração média de 

2 horas cada e foram áudio gravadas e, posteriormente, transcritas para então serem analisadas. Ao 

todo foram 3 sessões do Grupo Focal. 

O Grupo Focal, como instrumento de pesquisa, foi escolhido por promover a interação entre 

as participantes da pesquisa. Segundo Gatti (2005, p. 9) o Grupo Focal é uma técnica qualitativa 

que objetiva captar, entre os sujeitos, percepções, sentimentos e ideias, fazendo emergir uma 

multiplicidade de opiniões, avaliações, pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio 

contexto de interação criado. 

Como instrumento de análise de dados optou-se pelas técnicas de análise de conteúdo de 

Bardin (2011). A opção pelo CEDEI justifica-se por ter sido um curso promovido por uma política 

pública que pretendeu atender as necessidades formativas dos profissionais que atuam na Educação 

Infantil, a nível de pós-graduação. 

A análise e a sistematização dos dados levantados foram realizadas por meio de 

categorização da técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011). Segundo a autora as diferentes 

fases da técnica de análise de conteúdo organizam-se em torno de três etapas: a pré-análise; a 

exploração do material e o tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação. 

Para Bardin (2011, p. 166) “[...] qualquer análise de conteúdo passa pela análise da própria 

mensagem. Esta constitui o material, o ponto de partida e o indicador sem o qual a análise não seria 

possível! [...] por detrás de um discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se 

um sentido que convém desvendar”. 

O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CEDEI) 

O curso de especialização em Docência na Educação Infantil foi desenvolvido em parceria 

com o Ministério da Educação (MEC) e está inserido nas ações da Política Nacional de Formação 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica, instituída no ano de 2009, por meio do Decreto 

Presidencial nº 6.755. 

Esta Política Nacional de Formação ampara-se, fundamentalmente, na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.393/96, no Plano Nacional de Educação e na Lei que institui a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) como fundação pública, prevendo suas funções. Dentro 
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deste contexto da política educacional, é que se situa o curso de Especialização em Docência na 

Educação Infantil (CEDEI). 

O CEDEI configurou-se, assim, como um curso de pós-graduação lato sensu desenvolvido 

na modalidade presencial, ofertado por unidade acadêmica de educação de Instituição Pública de 

Ensino Superior, em parceria com o Ministério da Educação. 

De acordo com o projeto pedagógico do curso o currículo foi organizado a partir dos 

seguintes eixos: “fundamentos da Educação Infantil”; “Identidades, prática docente e pesquisa” e 

“Cotidiano e ação pedagógica”. 

O curso no Estado do Pará sob a coordenação do Grupo de Estudos e Pesquisa em Criança, 

Infância e Educação Infantil - IPÊ, do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal 

do Pará. Em todo o Pará o CEDEI alcançou professores e professoras de 73 municípios, 

organizados em oito pólos que se encontravam nos municípios de: Altamira, Belém, Bragança, 

Canaã dos Carajás, Juruti, Marabá, Santarém e Tucuruí. Esta pesquisa foi realizada com 12 egressas 

da turma de Belém. 

AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS COM A FAMÍLIA 

A educação em ambientes coletivos das crianças da Educação Infantil faz parte de um 

contexto histórico que, por muito tempo, significou um lugar para as mães deixarem seus filhos 

enquanto trabalhavam. Nesse contexto, as ações limitavam-se ao assistencialismo e à pura conduta 

de cuidado. 

Contudo com os avanços nos estudos e pesquisas acadêmicas sobre a Infância, a criaça e 

Educação Infantil e por força das legislações brasileiras (Constituição Federal 1988, LDB 9.394/96) 

um novo paradigma rege a educação das crianças e assim não pode ser apenas um lugar onde as 

crianças são deixadas, mas um contexto de aprendizagem onde a criança pode se desenvolver. 

A educação destas crianças, de acordo com Kuhlmann Jr. (2004), por muito tempo, foi vista 

como responsabilidade única da família. Entretanto, esta responsabilidade passou a ser 

compartilhada com as instituições de Educação Infantil. 

Nas instituições de Educação Infantil é importante que se conheça cada crianças, contudo, 

apenas conhecer as crianças não é suficiente. Na educação compartilhada, as relações entre pais e 

professores é fundamental e se caracteriza enquanto variável da especificidade da Educação 
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Infantil. Desta forma conhecer as famílias das crianças é condição essencial para compreender suas 

especificidades suas posturas diante da realidade. 

Entender a importância das relações interpessoais entre a instituição de Educação Infantil e 

as famílias é considerar os contextos de aprendizagens nos dois ambientes que são responsáveis 

pela educação das crianças. Para Fortunati: 

A ideia de que os serviços educacionais para a primeira infância tenham como 

interlocutores não só as crianças, mas também os pais, procede de uma ideia sobre o 

desenvolvimento com empresa conjunta entre as crianças e as pessoas que as atendem 

e põe em evidência a importância de que existe uma troca contínua e recíproca entre 

os diferentes contextos em que as crianças crescem (FORTUNATI, 2009, p. 52). 

Neste sentido, manter uma relação de parceria com as famílias favorece uma melhor 

compreensão acerca do contexto, para além dos muros da instituição de Educação Infantil, onde a 

criança aprende e se desenvolve. 

Zabalza (1998) demonstra a importância de a família e a instituição de Educação Infantil 

estarem juntas para qualificar o educar e o cuidar, de forma indissociável e com qualidade. 

Manter relações com as famílias também é um cuidado com A LDB 9394/96, no artigo 12, 

parágrafo VI que incumbe aos estabelecimentos de ensino a articularem-se “com as famílias e a 

comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola”. 

E se considerarmos as especificidades da Educação Infantil, a participação da família tem 

um papel fundamental. Ressaltamos que ao falarmos de famílias, dizemos da pluralidade de sua 

existência e não apenas no modelo nuclear da família burguesa. 

Sobre esta questão, ao realizarmos esta pesquisa, as verbalizações das participantes 

revelaram suas percepções sobre as relações com as famílias antes e depois do curso conforme 

apresentamos no tópico a seguir. 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Para discutir sobre as relações interpessoais com as famílias partimos da ideia de que a 

instituição de Educação Infantil é um espaço onde ocorrem experiências, aprendizagens, onde as 

crianças podem brincar, interagir e conviver com a diversidade e que cada criança faz parte de um 

grupo familiar. 
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Lembrando que a Educação Infantil é compartilhada com as famílias estes dois contextos de 

desenvolvimento interagem e isto é inerente ao processo educativo das crianças. Deste modo as 

relações interpessoais que são estabelecidas entre as professoras e as famílias é um elemento 

importante para se refletir quando se pensa na prática pedagógica na Educação Infantil. 

Partindo deste fato as instituições de Educação Infantil deveriam compreender as famílias 

como parceiras do trabalho pedagógico desenvolvido na Creche e/ou Pré-escola por meio do 

diálogo, isto é, a relação com as famílias deveria partir da compreensão de que o ambiente familiar 

é, também, um espaço educativo, onde ocorrem aprendizagens, convivências e interações e a 

instituição deveria considerar estas experiências anteriores à entrada da criança na creche e/ou pré-

escola, como também as experiências concomitantes proporcionadas para além do espaço escolar. 

Assim, as relações interpessoais com as famílias das crianças, diferente de estar pautada em 

caráter normativo, deveriam se fundamentar no diálogo que levasse à ações que ajudassem a 

diminuir o distanciamento entre a instituição de Educação Infantil e as famílias. 

Escutando as professoras destacamos relatos sobre a percepção desta relação revelando 

compreensões antes de suas experiências no curso. 

Antes do curso a relação ainda era pautada por meio de informação sobre normas e regras, 

pontuada por conversas não muito amistosas. Os trechos das participantes P1 e P2 relembram esta 

relação entre as duas instituições: 

[...] havia assim uma cultura de muita rigidez com as famílias, era como se a palavra 

parceria, ela já existia, mas essa parceria era dada de outra forma, era tipo você faz o 

que a gente indica, as regras da instituição, aqui é uma instituição e aqui tem regras 

para serem cumpridas, então era muito assim, era assim. [...] existia essa questão da 

rigidez muito grande com os pais, em relação, às vezes a gente até precisava, às vezes 

não, sempre  se policiar também pra gente tentar um pouco ir contra essa maré, tá? 

(P1) 

[...] quando eu trabalhava lá na Pratinha, uma vez uma mãe disse pra coordenadora 

que ela não gostava de falar comigo porque ela me achava muito grossa, né? Depois 

de muito tempo a coordenadora chegou pra mim e me relatou essa fala da mãe, e se eu 

fosse olhar mesmo eu tratava as mães com muita aspereza, entendeu? Assim, por 

exemplo, alguma situação que era pra falar assim “olha mãe, tu não trouxe o lençol do 

teu filho hoje, tu precisa trazer porque é calor, né, o colchão não dá pra ele dormir sem 

o lençol” não [eu dizia] “olha mãe, tu precisa trazer o lençol senão ele vai dormir no 

colchão!” Então, assim, olha como tem diferença né? As duas falas, entendeu?".(P2). 
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Os relatos passam a ideia de como as professoras tratavam a família, mostrando como a 

relação entre a família e a creche/pré-escola poderia prejudicar o processo educativo das crianças, 

mas também demonstram as reflexões que P1 e P2 faziam sobre suas relações na prática 

pedagógica. 

Zabalza (1998) afirma que a participação das famílias é um dos aspectos mais importante 

para uma Educação Infantil de qualidade. O autor ressalta o valor da interação e comunicação entre 

professoras crianças, familiares e comunidade. Não tem como conhecer a criança sem conhecer seu 

grupo-base. 

Assim, ao pensar nas propostas pedagógicas da Educação Infantil, a instituição de Educação 

Infantil precisaria considerar e valorizar o diálogo com as famílias como elemento potencializador 

para a prática pedagógica que intencione o bem estar das crianças. 

Desta forma os gestores, coordenadores e professores de creches e pré-escolas deveriam 

acolher os familiares das crianças com diálogos, informações, esclarecimentos e se permitindo, 

também, conhecer melhor a criança a partir das informações das famílias. 

Portanto, o diálogo, como o próprio termo indica, é uma via de mão dupla em que as duas 

instituições se conhecem e se auxiliam em benefício da criança. Contudo Oliveira (2007, p. 177) 

constata que: 

Infelizmente, tem-se observado que a co-responsabilidade educativa das famílias e da 

creche ou pré-escola orienta-se mais para recíprocas acusações do que por uma busca 

comum de soluções. As equipes das creches e pré-escolas, apesar de reconhecerem a 

importância do trabalho com a família, costumam considerá-la despreparada e menos 

competente que o professor, particularmente em se tratando de famílias de baixa renda 

ou famílias formadas por pais adolescentes. Os professores declaram-se insatisfeitos 

por aquilo que entendem ser ausências e descompromissos dos pais com os filhos. E 

se aborrecem quando os pais contestam o trabalho da instituição e buscam controlar o 

que é proposto a seus filhos. 

Quando ignoramos a co-responsabilidade educativa das famílias e da creche e pré-escola 

negamos a família enquanto espaço sócio-cultural e histórico, em que cotidianamente as crianças 

vivenciam seu processo de socialização. 

Segundo o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 a educação 

“[...] é um direito de todos e dever do Estado e da Família” (BRASIL, 1988). A própria Lei Maior 
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amarra textualmente a co-responsabilidade entre as instituições escolares e a Família na condução 

do cuidado e educação de seus membros. 

Podemos afirmar, assim, que as famílias são a principal referência de proteção e socialização 

das crianças na sociedade. Exatamente por isto a parceria Instituição da Educação Infantil-Famílias 

é imprescindível para a qualidade da aprendizagem e desenvolvimento das crianças. De acordo com 

Carvalho (2004, p. 50): 

A família não é o único canal pelo qual se pode tratar a questão da socialização, mas é, 

sem dúvida, um âmbito privilegiado, uma vez que este tende a ser o primeiro grupo 

responsável pela tarefa socializadora. A família constitui uma das mediações entre o 

homem e a sociedade. Sob este prisma, a família não só interioriza aspectos 

ideológicos dominantes na sociedade, como projeta, ainda, em outros grupos os 

modelos de relação criados e recriados dentro do próprio grupo. 

É importante ressaltar que a chegada de uma criança na creche e pré-escola é a chegada 

também de sua família que pode, inclusive, interferir no processo educativo desenvolvido. 

Souza & Borges (2002, p. 28) destacam que com a criança “[...] chegam seus familiares e 

toda uma série de mudanças que são desencadeadas dentro da própria instituição para receber 

aquela nova criança e a nova família”. Entretanto, nem sempre as professoras e as gestoras 

compreendem a importância de acolher e criança e sua família. 

A partir das aprendizagens proporcionadas pelo CEDEI as professoras egressas já sinalizam 

uma outra percepção acerca das relações com as famílias. 

As verbalizações das P8 e P2 enfatizam como o curso contribuiu para mudança nas relações 

com as famílias: 

Antes do curso, apesar de saber que as famílias contribui com a constituição dos 

bebês, a gente meio que isolava ela. (P8) 

[...] Acho que é muito dessa compreensão que não se tinha antes. Eu não tinha essa 

compreensão do quanto é importante tu acolher as famílias também no espaço [...]. 

(P2) 

Nas falas das egressas P8 e P2 vimos como as percepções sobre as relações interpessoais 

com as famílias foram influenciadas pela formação propiciada pelo curso e assim tiveram uma nova 

compreensão. 

A fala da P1 também corrobora com esta nova compreensão acerca da relação com as 

famílias das crianças: 
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[...] tinha-se antigamente uma cultura que o ideal seria que as famílias chegassem, 

entregassem as crianças e fossem embora da porta. Depois do curso eu já passei a ter a 

certeza e a segurança de que aquela prática não estava correta, e que eu precisava 

melhorar minha relação com as famílias. Entendi que o momento do acolhimento das 

famílias e da criança é extremamente importante, principalmente para aquela criança 

que vai passar o resto do dia na creche. (P1) 

Percebe-se, na verbalização da P1, que as professoras após o curso reconhecem que a 

relação das famílias precisa ser repensada. Isso porque tanto as experiências vivenciadas no âmbito 

familiar, quanto as vivenciadas na creche, influenciam o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. 

Por isto compreendem a importância da relação entre a creche/pré-escola com as famílias. 

Assim, se de um lado a instituição de EI deve assumir sua função educativa, de outro, as famílias 

devem (re)conhecer o trabalho realizado pela instituição e a importância desse trabalho para a sua 

criança. 

Desta forma, há necessidade de se estabelecer relação de confiança, respeito e diálogo entre 

ambas as instituições. Cada uma tem uma função específica no processo educativo. Kramer (2002, 

p. 13) considera que: 

Finalmente, sabemos que o trabalho conjunto escola-famílias é um dos maiores 

desafios de uma proposta pedagógica, na medida em que se reflete uma problemática 

social mais ampla. De um lado, a população não sente como seu um espaço público, 

mas muito ao contrário, considera que a rua, a praça, a praia, o telefone ou a escola 

pública não são de ninguém. De outro lado, as pessoas não se sentem responsáveis 

pelas instituições particulares como uma escola, que assim, “deve ser cuidada pelo seu 

dono específico”. Nesse sentido é preciso compreender os fatores sociais e políticos 

que estão em jogo na relação escola-famílias, não acusando ou culpando os pais 

quando não participarem da vida escolar e simultaneamente, buscando as formas de 

aproximá-los da nossa proposta e de aproximarmo-nos de seus interesses. 

Para que ocorram estas aproximações entre escola-famílias é importante que se compreenda 

o valor desta relação e assim se estabeleça novas posturas que conduzam e fortaleçam esta parceria. 

Para isto as famílias podem permitir o conhecimento da rotina e vivências da criança no 

âmbito familiar e participar das ações planejadas e desenvolvidas pela instituição de Educação 

Infantil e esta deve compartilhar os objetivos e metas de seu trabalho. Desta forma podemos afastar 

a prática de acusação mútua entre escola-família. 
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Nas falas das P3 e P2, percebemos o sentimento de mal estar quando as famílias não 

reconhecem o trabalho docente desenvolvido: 

Às vezes a gente fica triste quando ouve algumas verbalizações [...] uma mãe falou “É, 

professora, ela vai ficar até os três anos aqui, depois eu quero que ela vá para a pré-

escola pra ela aprender alguma coisa”, eras eu fiquei muito triste, tive vontade de 

explicar um monte de coisa. Eu pensei poxa, as meninas têm um trabalho com essa 

mãe, essa bebê entrou aqui desde os quatro meses e assim as meninas já explicaram 

como é o trabalho e é como se esses quase três anos que ela vai passar aqui é como se 

ela não tivesse aprendido nada, foi doloroso [...] parece que aqui não tá aprendendo 

nada, a gente está se doando pra que ela aprenda e a mãe diz que ela ainda não 

aprendeu, vai aprender quando for para pré-escola. (P3) 

[...]acho que tudo é uma construção. é por isso que às vezes, eu acho assim, eu tenho 

tido um exercício, é difícil? É muito difícil, mas assim, em determinadas falas a gente 

não internalizar e não tomar aquilo como uma marca ruim, mas pensar como aquilo 

que a mãe te falou naquele momento que até de certa forma te magoou, como tu vai 

poder conversar com aquela mãe pra ela entender que não é daquela forma. (P2) 

Já na fala da egressa P3, abaixo, notamos a satisfação quando seu trabalho é reconhecido 

pelas famílias das crianças: 

[...] é tão legal quando uma mãe vem dizer pra você que o teu trabalho fez uma 

transformação na vida daquela criança, de que “poxa, como ele é independente agora, 

que ele já tá tentando vestir a roupa sozinho, mesmo bebê ainda, mas ele já pega, e aí 

ele pega a panela pra fingir que tá comendo” e aí ela relata o que eles fazem aqui e 

eles fazem em casa também, então tem esse reconhecimento das famílias. (P3)  

O contentamento da P3 demonstra como uma boa relação com as famílias promove um 

clima bem mais favorável para a aprendizagem e desenvolvimento da criança, como também um 

clima de respeito, confiança e de valorização ao trabalho docente. 

Tanto a instituição de Educação Infantil como as famílias são contextos de aprendizagem e 

desenvolvimento e, por isto mesmo, devem compartilhar princípios educativos que podem 

colaborar para o crescimento intelectual, social, cultural, ético e físico das crianças, de forma 

saudável, não esquecendo da co-responsabilidade pontuada pela constituição brasileira a mais de 

trinta anos. 
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Nas aprendizagens proporcionadas com o curso as professoras perceberam o quanto as 

relações interpessoais com as famílias são uma das especificidades da prática pedagógica na 

Educação Infantil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao tecer nossas considerações podemos afirmar que as percepções das professoras acerca 

das relações com as famílias das crianças é resultado de várias influências dentro de um contexto 

histórico-cultural. Entre estas influências podemos apontar que as experiências formativas são 

fatores em destaque para (re)pensar posturas dos professores. 

Desta forma podemos afirmar que o CEDEI colaborou de modo significativo para a 

(re)construção das percepções sobre as relações com as famílias das crianças. Assim, as percepções 

que as professoras possuíam antes da formação foram ressignificados a partir do curso de 

Especialização em Docência na Educação Infantil. A análise revela que, antes da experiência 

formativa no CEDEI, as participantes da pesquisa mantinham uma relação distante, autoritária e 

normativa com as famílias das crianças. 

Após a formação, as professoras passaram a compreender a especificidade da prática 

pedagógica na Educação Infantil e que tal trabalho precisa ser desenvolvido em conjunto com as 

famílias, para que, de modo compartilhado, a Educação Infantil cumpra sua função de cuidar e de 

educar. 

As percepções que construíram acerca das relações com as famílias revelam que as 

professoras compreenderam que não podem negar as experiências vividas pela criança no ambiente 

familiar. Uma vez que tanto as experiências vivenciadas na Educação Infantil quanto no contexto 

familiar influenciam o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança e o trabalho 

docente. 

Desta forma, as mudanças das percepções estão apoiadas na compreensão da importância da 

relação entre a Educação Infantil e a família: de um lado, a Educação Infantil deve assumir sua 

função educativa; de outro, a família deve conhecer o trabalho realizado pelas professoras e a 

importância desse trabalho para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. 

Nesta perspectiva, tal trabalho precisa ser desenvolvido em conjunto com as famílias, para 

que, de modo compartilhado, a Educação Infantil cumpra sua função de cuidar e de educar. 
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Ressaltamos que apesar da formação proporcionada pelo curso de especialização não ser o 

único fator de (re)construção de percepções, os dados revelam que o curso colaborou para que essas 

percepções fossem ressignificadas, uma vez que as professoras passaram a perceber a importância 

da relação Educação Infantil-Famílias. 

Assim, podemos afirmar que o curso de especialização configurou-se como um espaço 

privilegiado para estudos, pesquisas e aprofundamento teórico-metodológico, já que o estudo e a 

problematização das realidades de trabalho foram pontos fundantes para exercitar a atitude 

reflexiva. 

Vale ressaltar que as aprendizagens pontuadas pelas participantes são de grande valor para 

(re)significar suas práticas. 

Deste modo, consideramos que para desenvolver uma prática pedagógica significativa na 

Educação Infantil, é indispensável investir na formação das professoras e que esta permita a 

compreensão da importância das relações com as famílias para potencializar o trabalho docente 

destinado para as crianças. 
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Resumo 

O artigo objetiva identificar as percepções das professoras sobre as relações interpessoais com as 
famílias das crianças antes e depois de vivenciarem a experiência formativa do curso de Especialização 
em Docência na Educação Infantil (CEDEI) desenvolvido na Universidade Federal do Pará e analisar 
os reflexos da formação continuada na (re)construção destas percepções. A pesquisa baseia-se na 
abordagem qualitativa, e como técnica utilizou-se do Grupo Focal (GATTI, 2005). A pesquisa foi 
realizada com 12 egressas do CEDEI no município de Belém, sendo este o locus da pesquisa. Para a 
análise, utilizaram-se técnicas da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). O referencial teórico utilizado 
foi pautado em estudiosos sobre a Educação Infantil e as relações com as famílias. Os resultados da 
pesquisa revelaram como a experiência formativa no CEDEI contribuiu para o repensar das relações 
estabelecidas entre as professoras e as famílias das crianças, contribuindo para a (re)significação destas 
relações, registrando como um curso, posicionado em lugar crítico, pode possibilitar uma nova postura 
que contribui para o estabelecimento da compreensão da especificidade da prática na Educação Infantil 
que passa pelo trabalho conjunto creche/pré-escola-famílias. Constatou-se que, embora vários espaços 
sociais influenciam a construção das percepções acerca das relações interpessoais, a experiência 
formativa no curso proporcionou uma (re) significação das percepções que elas possuíam sobre as 
relações com as famílias das crianças. Conclui-se que, quando se pretende qualificar a prática 
pedagógica com as crianças na creche e pré-escola, é imprescindível investir na formação dos 
professores para que as percepções que valorizem as relações com as famílias sejam (re)significadas. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Formação de Professores. Relações Interpessoais. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é discutir concepções de infância e de criança e suas implicações 

na prática pedagógica com crianças na Educação Infantil. A partir de uma prática vivida no 

exercício da docência em uma Unidade Escolar da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, iremos 

problematizar as concepções de criança e de infância subjacentes a ela e a importância dessas 

concepções para a prática de educadoras da infância1. 

A partir da discussão de Tomás (2014) sobre os velhos-novos paradigmas e imagens da 

infância, iremos analisar a narrativa de uma prática pedagógica em Educação Infantil buscando 

discutir as concepções de infância e de criança que perpassam as práticas das professoras em suas 

relações com as crianças.  Encontramos em Kramer (2007) e na Revisão das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil- Parecer CNE/CEB Nº 20/2009 (2013) contribuições para 

reafirmarmos a infância como categoria social, respeitando suas singularidades e diversidades, e em 

Rinaldi (2012) argumentos para a defesa de uma escuta com sensibilidade ao outro e, 

especificamente, em nosso caso, uma escuta com sensibilidade às crianças. 

VELHOS-NOVOS PARADIGMAS E IMAGENS DA INFÂNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nesta seção, a partir dos estudos de Tomás (2014), iremos discutir concepções de criança e 

de infância que perpassam as práticas pedagógicas em Educação Infantil, a partir de uma narrativa 

docente. 

A prática narrada a seguir se desenvolveu em uma Unidade Escolar de Educação Infantil da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em uma turma de Maternal II (segundo a nomenclatura da 

rede de ensino), com crianças entre três e quatro anos de idade. A instituição é localizada na 

comunidade do Encontro, no Engenho Novo, bairro da zona norte da cidade. A turma era atendida 

por quatro educadoras, duas Professoras de Educação Infantil, sendo uma por turno (manhã e tarde), 

tendo uma delas, a Professora Thais, uma das autoras deste trabalho, feito a narrativa; e duas 

Agentes de 

Educação Infantil, que atendiam as crianças em meio período, encontrando-se ambas na sala 

com uma das Professoras de Educação Infantil em um horário que compreendia o 
 

1 Fizemos a opção pelo emprego do gênero feminino em função da presença majoritariamente feminina na docência em 
Educação Infantil. 
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final da manhã e o início da tarde, para o auxílio nas práticas de higiene, como o banho e a 

escovação, e na alimentação das crianças. Abaixo temos a narrativa da Professora. 

No começo desde ano, conheci a turma que me acompanharia durante todo o ano de 

2016. Logo na primeira semana, a Agente de Educação Infantil que já os 

acompanhava desde o ano anterior fez algumas considerações sobre diversas crianças, 

entre elas o Gustavo2. 

Segundo a Agente e a professora que no ano anterior acompanhou a turma, Gustavo 

era um aluno desatento, disperso, sem nenhum interesse e com falas desconexas. 

Ambas as profissionais, inclusive, me informaram que já havia conversado com a 

responsável da criança sobre essas suas atitudes. Aconselharam-me a conversar 

novamente com a responsável e, se possível, encaminhar a um psicólogo. 

Assim, conforme o tempo foi passando e com o pouco que conheci do Gustavo, não 

conseguia ter esse olhar sobre ele. Nas nossas rodas de conversas, Gustavo realmente 

não se prendia por muito tempo, o que não é diferente de qualquer criança no maternal 

II (3 anos a 4 anos), porém suas falas, para mim, eram sempre as mais divertidas e 

criativas. 

Uma vez, durante a roda de conversa, perguntei às crianças o que tinham feito no final 

de semana. Gustavo, prontamente, respondeu: 

- Eu fui à Madureira, no zoológico, comprar um dinossauro. 

A AEI (Agente de Educação infantil) olhou para mim como quem dizia: “não falei 

que esse menino não ‘bate bem’?”. 

E eu caí na gargalhada dizendo: 

- Caraca, Gustavo! Como seu final de semana foi animado! 

Ele confirmou com a cabeça e com um sorriso. 

(Professora Thais) 

A partir da narrativa da Professora e dos estudos de Tomás (2014), podemos identificar 

alguns novos-antigos paradigmas subjacentes à prática narrada: o do Paternalismo, Propriedade e 

Domesticação; o da Biologização, Genetização e Medicalização; e o do Protagonismo, Ação Social 

e Participação. 

 
2 Nome fictício. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1129 

As crianças, muitas vezes, são vistas a partir do paradigma do Paternalismo, da Propriedade 

e da Domesticação, que se traduz em uma relação de poder e hierarquização das suas relações com 

os adultos, a partir de uma lógica baseada na dependência biológica e na imaturidade das crianças 

(TOMÁS, 2014). Crianças como o Gustavo, no exercício de sua imaginação e fantasia, que são 

específicas da infância, podem ter o seu dizer tratado como consequência de sua “imaturidade” e, 

por isso, um dizer “menor” em relação àquilo que os adultos esperam do comportamento das 

crianças. 

Crianças como o Gustavo podem ser vistas, também, a partir do paradigma da Biologização, 

Genetização e Medicalização, marcado pelo essencialismo genético dos comportamentos e pela 

forte medicalização das crianças, sobretudo em contextos socioeducativos (TOMÁS, 2014). 

Gustavo era “desatento, disperso, sem nenhum interesse e com falas desconexas” e o que poderiam 

ser características próprias da criança, singularidades daquele sujeito, pode ser encarado como uma 

questão biológica a ser medicalizada, daí a necessidade de um profissional da saúde, neste caso de 

um psicólogo. 

As crianças, quando vistas a partir de paradigmas como os de Paternalismo, Propriedade e 

Domesticação ou de Biologização, Genetização e Medicalização, têm o seu protagonismo, ação 

Social e participação ignorados.  

Considerar o paradigma do Protagonismo, a Ação Social e a Participação das crianças 

implica um pleno reconhecimento social da criança; possibilidade de se apropriarem do direito à 

construção democrática das suas vidas, em uma relação de simetria entre direitos e deveres, levando 

em consideração suas culturas (TOMÁS, 2014). 

A roda de conversa, momento que pressupõe a garantia de uma horizontalidade nas relações 

e participação democrática de adultos e crianças, dependendo do paradigma de criança com o qual 

trabalhamos, pode apenas reproduzir a ideia de criança que, apesar de ter voz, é considerada como 

uma voz menor, e, por isso, pode ser desqualificada. 

A narrativa docente nos faz refletir sobre as dificuldades que enfrentamos em nos despirmos 

de velhos paradigmas, como de Paternalismo, Propriedade e de Domesticação, Proteção e Controle 

(TOMÁS, 2014), e em garantir às crianças o direito de compreender de diferentes modos a 

realidade e, sobretudo, de dizê-los. Assim como Kramer, reafirmamos que: 

Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas contradições das 

sociedades em que estão inseridas. A criança não se resume a ser alguém que não é, 

mas que se tornará (adulto, no dia em que deixar de ser criança). Reconhecemos o que 
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é específico da infância: seu poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira 

entendida como experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de 

direitos, que produzem cultura e são nela produzidas. Esse modo de ver as crianças 

favorece entendê-las e também ver o mundo a partir do seu ponto de vista. 

(KRAMER, 2007, p. 15) 

Escutar as crianças implica em reconhecê-las como sujeitos sociais e históricos, como 

cidadãs e como produtoras de cultura. Possibilitando, segundo Kramer (2007), entendê-las e ver o 

mundo a partir do seu ponto de vista. Garantir um espaço de fala não significa, necessariamente, 

promover o diálogo. Por isso trazemos Rinaldi (2012) para discutir o ato de escutar como uma 

atitude de entrega que está para além de uma atitude sensorial: 

A palavra “escutar”, então - não somente no sentido físico, mas também no metafórico 

- deixa de ser apenas uma palavra e se torna uma abordagem sobre a vida. É assim que 

entendemos seu significado: escutar é uma atitude que requer a coragem de se entregar 

à convicção de que o nosso ser é só uma pequena parte do conhecimento mais amplo; 

escutar é uma metáfora para estar aberto aos outros, ter sensibilidade para ouvir e ser 

ouvido, em todos os sentidos. (RINALDI, 2012, p. 208) 

Existe uma multiplicidade de discursos que permeiam os espaços de Educação Infantil, e 

que se relacionam com as diversas linguagens, entre elas as orais e corporais. Quando nós 

educadores estamos atentos a escutar os desejos, angústias e interesses de nossas crianças, incluindo 

aqui as crianças que ainda não falam, mostramos a elas a importância do outro na nossa formação 

como humano e, assim, o respeito e a responsabilidade que devemos com todos. 

A Educação Infantil se sustenta nos eixos: brincadeiras e interações. Além dos diálogos e 

práticas educativas que fazem articulações com a vida cotidiana, um espaço que permita produções 

de narrativas coletivas e individuais através de diferentes linguagens (BARBOSA e RICHTER, 

2009, p 25). Assim, a vida comum passa a ser um potente campo de possibilidades para invenções 

de novas experiências e aprendizagens, uma vez que a vida está sempre imbricada ao conhecimento 

e a relação com o outro. É na relação, em um diálogo afetivo com a diferença, que vislumbramos 

formas mais horizontais e autônomas de participação. 

CONCLUSÕES 

A narrativa apresenta uma situação em que, no mesmo espaço educativo, existem 

profissionais que corroboram de concepções de infância de criança que divergem, mas que são 
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coexistentes. Entretanto, apesar das diferentes concepções, existem diretrizes que orientam o 

trabalho com a Educação Infantil e que trará a criança como: 

“[...] sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas interações, relações e 

práticas cotidianas [...] faz amizades, brinca com água ou terra, faz-de-conta, deseja, 

aprende, observa, conversa, experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e 

suas identidades pessoal e coletiva, produzindo cultura.” (BRASIL, 2013, p. 86) 

A roda de conversa, como outras práticas que se propõem democráticas, pode acabar 

reproduzindo velhos paradigmas, tornando-se, muitas vezes, um espaço onde a conversa não ganha 

uma horizontalidade e a fala da criança é desqualificada. Por isso, a reflexão e a pesquisa constantes 

favorecem ao professor uma mudança de concepção em relação a sua prática, um olhar atento à 

criança e uma escuta que, de fato, permita uma atitude responsiva ao outro. Que, no nosso caso, 

seria a criança. 

Diante disso, é importante reafirmar esse paradigma de criança protagonista, participativa e 

cidadã, como previsto nas legislações vigentes para a Educação Infantil. Isto implica, diretamente, 

na prática docente e nas relações estabelecidas com as crianças e os profissionais envolvidos nas 

Unidades Escolares. Daí a necessidade de todos os profissionais da infância se apropriarem da 

legislação e das diversas produções teóricas que fundamentam o campo da Educação Infantil. 

Destacamos, também, a importância dos espaços de formação inicial e continuada como direito das 

educadoras e como possibilidades de reflexão coletiva e dialógica. 
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Resumo 

O presente trabalho busca discutir concepções de infância e de criança e suas implicações para a prática 
pedagógica na Educação Infantil. A partir da narrativa da prática de uma das autoras, enquanto 
professora de Educação Infantil da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, iremos problematizar os 
novos-velhos paradigmas e imagens da infância (TOMÁS, 2014) nos quais se sustentam concepções de 
criança e de infância que divergem, mas que são coexistentes no mesmo espaço educativo. O trabalho 
que propormos teve como fundamentação teórica os estudos da infância como categoria social, 
respeitando suas singularidades e diversidades (KRAMER, 2007), a defesa de uma escuta com 
sensibilidade às crianças (RINALDI, 2012) e a Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil - Parecer CNE/CEB Nº 20/2009 (BRASIL, 2013). O texto foi organizado em três 
seções. Na primeira, apresentamos o referencial teórico que fundamenta nossa discussão acerca dos 
paradigmas que sustentam concepções de infância que subjazem as práticas em Educação Infantil e o 
que nos fundamenta na defesa de outros paradigmas que se coadunem com a legislação federal e com o 
que, atualmente, defende-se como concepções de criança e de infância. Na segunda seção, discutimos 
os velhos-novos paradigmas e imagens da infância e suas implicações para prática pedagógica em 
Educação Infantil. Terminamos este trabalho problematizando práticas pedagógicas que podem parecer 
democráticas e horizontais, mas que, muitas vezes, acabam reproduzindo velhos paradigmas, além de 
trazermos considerações a respeito da formação inicial e continuada das professoras como direito e 
como possibilidade de reflexão contínua sobre a teoria e a prática pedagógica no contexto da Educação 
Infantil. 

Palavras-chave: infância; criança; prática pedagógica em educação infantil. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar experiências desenvolvidas no âmbito do trabalho 

com crianças na Educação Infantil em uma instituição pública federal do município do Rio de 

Janeiro, especificamente no que diz respeito às práticas alimentares das crianças pequenas. A 

instituição atende 170 crianças de 3 a 5 anos, público pertinente às modalidades creche e pré-escola. 

Em ambos os turnos, as crianças realizam duas refeições na escola: lanche e almoço. O 

almoço é integralmente preparado na instituição e com o objetivo de evitar o consumo de alimentos 

pouco recomendáveis de acordo com as orientações do setor de nutrição escolar, a escola optou por 

também restringir o lanche ao que é ofertado pela escola. No entanto, notamos certa resistência das 

crianças em aceitar alguns alimentos oferecidos no almoço e investimos esforços para favorecer 

esse consumo. 

Nas relações cotidianas que transcorrem na instituição percebemos a necessidade de 

conscientização de escolhas alimentares mais saudáveis pelas crianças, a partir da compreensão de 

que a escola é um espaço propício para promoção da saúde e de hábitos saudáveis, como o da 

alimentação. Os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009) é um documento 

que trata, entre outros aspectos, da promoção da saúde das crianças e ressalta que a oferta de uma 

alimentação saudável é de responsabilidade das instituições. 

Acreditamos que o modo como cada escola organiza a rotina alimentar merece considerar a 

participação das crianças, garantindo a escuta e a atuação delas nestas práticas. Neste sentido, 

importa ouvir as crianças, conhecer seus diferentes modos de viver a infância e acolher as 

contribuições que podem oferecer para o cotidiano escolar. Como ressalta Rocha: 

Não nos parece que o pressuposto da necessidade de dar voz às crianças seja que elas 

produzam as culturas dominantes e hegemônicas que configuram a estrutura social. 

Ao contrário, busca-se nessa escuta confrontar, conhecer um ponto de vista diferente 

daquele que nós seríamos capazes de ver e analisar no âmbito do mundo social de 

pertença dos adultos. No entanto, o que as crianças fazem, sentem e pensam sobre a 

sua vida e o mundo, ou seja, as culturas infantis, não tem sentido absoluto e autônomo 

ou independente em relação às configurações estruturais e simbólicas do mundo 

adulto e tampouco são mera reprodução (ROCHA, 2008, p. 46). 

A escuta consiste em um desafio, pois implica em mudanças de sentido, de ações, de 

percepções das crianças e de nós, adultos, das práticas e de tempos pedagógicos. Somos, assim, 
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desafiadas a conceber a escuta no espaço das rotinas diárias e entendemos que a disponibilidade de 

escuta, como exercício, alimenta-nos e abre-nos para a experiência afetiva. Rinaldi (2012) contribui 

para a reflexão ao indicar que as crianças “possuem o tempo de escutar, que não é apenas o tempo 

para escutar, mas o tempo rarefeito, curioso, suspenso, generoso – um tempo cheio de espera e 

expectativa” (RINALDI, 2012, p. 126). 

Considerando tal perspectiva, em 2014, a instituição começou a investir em práticas 

relacionadas à alimentação, que considerasse as crianças como sujeitos participativos que possuem 

escolhas, inclusive no que diz respeito à alimentação. A equipe de profissionais optou por 

experimentar uma prática em que as crianças pudessem se servir na hora das refeições, tendo os 

alimentos postos à mesa, de forma que pudessem ver cada alimento servido, tendo a oportunidade 

de colocarem sua comida no prato, vivendo uma experiência de cores, sabores, aromas, descobrindo 

preferências, arriscando também a conhecer alimentos que ainda não tinham experimentado em 

suas casas. 

Buscando investir cada vez mais no espaço do refeitório e nas práticas alimentares das 

crianças, em 2017, um grupo de crianças propôs que o refeitório se transformasse em um 

restaurante. Nesse diálogo, uma criança sugeriu um nome para o espaço: escolarante - junção das 

palavras escola+restaurante. Essa ideia, que remete à articulação da perspectiva educativa com o ato 

de se alimentar, inspirou a criação do Grupo de Trabalho (GT) Escolarante, composto por 

professoras de Educação Infantil da instituição. 

CAMINHOS DE UMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR: GT ESCOLARANTE EM AÇÃO 

O GT assumiu como principal objetivo pensar nos espaços que envolvem a alimentação no 

cotidiano escolar, criando estratégias de participação das crianças na ocupação e cuidado desses 

lugares. Também estiveram implicados nessas ações professoras e professores, cozinheiras e 

famílias, em um diálogo sobre o que se come, da onde vem a comida e como pode-se viver a 

alimentação saudável também como um momento de relações, manifestação cultural, conversas e 

boas partilhas. 

A proposta de educação alimentar, pautada nos pressupostos da Educação Nutricional e 

Alimentar (EAN), envolve a promoção de alimentação adequada e saudável que está contemplada 

no objetivo do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A diretriz da alimentação 

escolar, expressa na Lei nº 11.947/2009 afirma, que a educação alimentar “perpassa pelo currículo 
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escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de 

vida na perspectiva da segurança alimentar e nutricional” (Art.2). 

Estabelecemos, assim, como objetivos específicos para o trabalho do GT: a) Contribuir para 

a experimentação e consumo de alimentos mais saudáveis; b) Promover a realização de receitas; c) 

Possibilitar experiências lúdicas no espaço do refeitório-restaurante; d) Zelar pela manutenção de 

um espaço acolhedor para realização das refeições; e) Estabelecer parceria com as famílias no 

desenvolvimento de ações relacionadas a alimentação das crianças. Com tais objetivos, vislumbra-

se a construção, no ambiente escolar, de espaços de conscientização das crianças e adultos sobre 

uma alimentação saudável que conduza a saúde e ao bem-estar e que também prime pela escuta e 

participação ativa das crianças. 

Acompanhamos o quanto este tema tem ganhado relevância no âmbito das políticas 

públicas, seja pelas ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação, através PNAE, seja nos 

estudos acadêmicos que apontam a urgência dessa discussão nas instituições de Educação Infantil. 

Mello (2004), por exemplo, aponta que a educação nutricional alimentar é um investimento de 

longo prazo que deve ser construído com as crianças no cotidiano de cada instituição, em 

articulação com a equipe e com os pais. 

De fato, os momentos da alimentação são oportunidades de múltiplas aprendizagens, para 

além de tempo na rotina da escola. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

por sua vez, apontam as interações e a brincadeira como eixos norteadores do trabalho nas creches e 

pré-escolas, destacando como compromisso das instituições de articular conhecimentos e 

aprendizagens de diferentes linguagens, assim como garantir “o direito à proteção, à saúde, à 

liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com 

outras crianças” (DCNEI, Resolução nº 5/2009, s/p). 

A experiência italiana de Reggio Emilia também contribui para o estudo desta temática. 

Aspectos relacionados à alimentação escolar são discutidos em publicações como “As linguagens 

da comida: receitas, experiências, pensamentos”, da qual destacamos a compreensão de que: 

As cozinhas das Creches e das Escolas da Infância de Reggio Emilia representam, 

desde sempre, lugares preciosos e que qualificam a própria identidade dos serviços, 

capazes de veicularem valores e escolhas e de sustentarem todo o projeto pedagógico 

(CAVALLINI; TEDESCHI, 2015, p. 18). 

Inspiradas na experiência italiana, evidenciamos o quanto a troca de ideias, a criação de 

projetos e a construção de parcerias apareceram na experiência cotidiana das crianças em torno da 
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mesa e expuseram momentos em que a qualidade da conversa acontecia de forma mais calorosa e 

empática, valorizando-se o respeito a diferentes tradições e hábitos alimentares. 

No Brasil, creches e pré-escolas têm feito o exercício do registro e do compartilhamento de 

suas práticas relacionadas ao momento de alimentação. Foi o caso da “Casa da infância”, instituição 

que também compreende o momento das refeições para além da mera alimentação do corpo: “É 

preciso que exista reflexão mais ampla sobre a importância da alimentação, que não pode ser 

apenas reduzida a uma forma de adquirir nutrientes, mas como um momento que envolve contextos 

sociais, sensações, sentidos e sentimentos” (DOURADO; CHAVES, 2016, p. 17). 

Sendo assim, a efetivação dos direitos expressos em lei precisa encontrar eco nas ações 

desenvolvidas nas instituições. Evidenciamos, assim, este projeto como uma das possibilidades de 

trabalho com vistas a articular garantias e direitos das crianças. Considerando a relevância e a 

urgência desse movimento, apresentaremos as experiências de alimentação na Educação Infantil na 

instituição onde tal prática foi realizada. 

Com o início do ano letivo de 2019, a primeira iniciativa do GT consistiu em apresentar às 

crianças que não estudavam na instituição no ano de inauguração do “Restautante Re Re Realengo” 

(nome escolhido pelas crianças para o refeitório após votação realizada em 2018) um pouco da 

história da organização do nosso refeitório na forma de um restaurante. Em diálogo com as 

crianças, conversamos sobre as formas de uso do espaço, compartilhamos um vídeo produzido em 

2018, que tratava do movimento de organização e inauguração do restaurante. 

A partir deste movimento de rememorar a experiência da inauguração do restaurante, muitas 

ideias surgiram e as crianças expressavam seus desejos de ver o espaço do refeitório repleto de vida 

e alegria: “Podemos enfeitar as mesas com flores!”; “Se a gente cuidar, ele volta a ser bonito desse 

jeito”?; “A gente podia ter aventais para servir as pessoas e pegar dinheirinho da nossa sala para o 

caixa”. Acolhidas as sugestões, foram providenciados os materiais sugeridos e coletivamente 

organizados para reinauguramos o restaurante “Re Re Re Realengo”. 

A reinterpretação do “caixa” apareceu como mais um incentivador para o momento da 

alimentação e assim, ao final de cada almoço, dispúnhamos de um caixa com dinheiro de 

brincadeira e bobina de papel, onde era possível anotar os preços. O desejo de viver esta 

experiência funcionou como um grande impulso, especialmente para as crianças que antes se 

recusavam a experimentar os alimentos ofertados pela escola. 
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Outra ação realizada se deu a partir de um crescente movimento de recusa de legumes e 

verduras. Projetamos assim, a “cesta do legume do dia”. Na mediação do almoço com os grupos 

presentes no refeitório, falávamos sobre o cardápio do dia e mostrávamos o legume/verdura in 

natura. Primeiramente, perguntávamos: “alguém conhece esse alimento”? As crianças colocavam 

suas opiniões e eram convidadas a manusear o produto. Algumas ficavam surpresas por ter em 

mãos, pela primeira vez, o chuchu ou a batata doce, pois tinham o costume de vê-los cozidos. A 

partir desse contato, as crianças estabeleciam comparações entre o alimento cru e cozido e, muitas 

vezes, aceitavam prová-lo com um curioso sorriso nos lábios. 

A realização de receitas também foi uma estratégia importante para o envolvimento das 

crianças na proposta de uma consciência alimentar. Utilizando alimentos cultivados na horta de 

temperos da escola e insumos adquiridos com professores e familiares, realizaram-se receitas 

diversas como pizzas, sucos, chás, sanduíches e bolos. O processo de preparar coletivamente o 

próprio alimento, de experimentar texturas e aromas e de perceber transformações e implicações do 

tempo contribuíram para a construção de uma prática educativa que compreende as crianças como 

sujeitos capazes, criativos e corresponsáveis no que diz respeito à alimentação. 

Vale ressaltar o investimento na participação das crianças na construção do espaço do 

refeitório. Como lugar onde se alimentam diariamente, era importante que pudessem se reconhecer 

neste espaço, que os objetos e materiais pudessem ser construídos com a contribuição delas. Sendo 

assim, cada turma da escola investiu na produção de algo para o restaurante. Foram confeccionados: 

enfeites para as mesas; porta-guardanapos; placa com o nome do restaurante; placas para as mesas 

com os nomes das turmas; jogos americanos; quadros para as paredes. 

Pensar a estética dos espaços onde acontecem os momentos de alimentação contribui para 

que as crianças desejem estar nestes lugares. Foi possível observar como valorizavam o ambiente 

limpo, organizado, com toalhas forradas nas mesas, guardanapos, entendendo o cuidado e o 

acolhimento com elas. 

CONCLUSÕES 

O espaço na escola é relacional, é habitável, é modificado por ações e emoções. Na 

transformação do refeitório em restaurante, esse local se tornou um lugar de encontros. As 

cozinheiras viraram chefes, as paredes ganharam obras de arte e exposição de fotos de comidinhas 

da terra, as mesas passaram a ter enfeites e o som das falas se misturou com músicas que fizeram 

em alguns momentos, parte desse ambiente. 
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Na relação com a comida, um ritual foi inaugurado quando as crianças passaram a ajudar a 

colocar as vasilhas de comidas nas mesas, quando apreciaram o legume cru antes de comerem, 

revelando hipóteses sobre eles, e quando limparam a boca ao final da comida com guardanapo, o 

que se tornou um gesto cheio de significado para elas. 

Esse espaço construído tem ido além da questão nutricional, desencadeando novas 

conversas, trocas entre as turmas no compartilhar de receitas na parede, encontros entre as crianças 

da escola, conversas sobre coleta de sementes que recolhem da sobremesa e acompanhamento do 

cardápio da semana inteira, que os auxilia a identificar o dia de suas comidas preferidas. 

Os cuidados com as crianças são revelados nas práticas que carregam as concepções de 

infâncias da instituição e, com base no entendimento de que são produtoras de culturas, o 

restaurante emergiu como possibilidade de atuação das crianças e adultos em suas múltiplas 

potencialidades, interesses, saberes e fazeres. De fato, são muitas as histórias contadas, memórias 

alimentares despertadas, aventuras vividas na experimentação de sabores novos. Reflexões urgentes 

sobre um espaço onde o tempo, o corpo, os hábitos também precisam ser vividos nas singularidades 

de cada um. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo discutir a experiência desenvolvida em uma instituição de Educação 
Infantil federal do município do Rio de Janeiro, no que diz respeito às práticas alimentares das crianças. 
Ancorado numa concepção de criança como sujeito participativo, produto e produtora de cultura, 
dialoga com referenciais que apontam a importância da escuta e do envolvimento das crianças na 
construção do cotidiano escolar (RINALDI, 2012; ROCHA, 2008). Neste sentido, os momentos de 
alimentação das crianças nas creches e pré-escolas compõem a rotina diária das instituições e 
necessitam considerar o que as crianças têm a dizer a respeito das práticas alimentares. Inicialmente, o 
texto apresenta o movimento da instituição de investir em práticas relacionadas à alimentação, que 
compreendam as crianças como sujeitos participativos que possuem escolhas, inclusive no que diz 
respeito à alimentação. Tais reflexões inspiraram a criação de um grupo de trabalho composto por 
professores da escola, com o objeto de refletir sobre essas questões e pensar em ações. Em seguida, 
discutem-se apontamentos das políticas públicas brasileiras, destacando-se o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), em diálogo com autores que abordam a temática da alimentação escolar 
(CAVALLINI; TEDESCHI, 2015; DOURADO; CHAVES, 2016). O último item do texto trata do 
relato das experiências realizadas, como a transformação do refeitório em um restaurante, a partir das 
sugestões levantadas no diálogo com as crianças; a proposta de “cesta do legume do dia"; a realização 
de receitas e de experimentações culinárias. Como considerações finais, destaca-se a importância da 
participação das crianças nas práticas alimentares instituídas, pontuando os principais achados que 
indicam que, para além de uma experiência alimentar, o refeitório da escola consiste em espaço de 
relações, aprendizado e construção de novas práticas que surgem da escuta das crianças. 

Palavras-chave: Crianças; Alimentação; Relações; Espaços; Educação Infantil. 
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INTRODUÇÃO 

A prática docente é aqui investigada e discutida alicerçada nos saberes da pedagogia 

freireana, que preconiza uma educação problematizadora e transformadora da qual resulte a 

humanização dos homens, e nos estudos desenvolvidos sobre a epistemologia da prática, que tem 

por base, para se concretizar, a mediação entre pesquisa educacional e ação reflexiva docente, 

conforme enfatizam as pesquisadoras Pimenta (2005) e Franco (2008). 

A pesquisa se desenvolve a partir da investigação da prática docente pela via da escuta das 

crianças na faixa etária dos quatro aos cinco anos de idade, norteada pela seguinte questão-

problema: quais as contribuições que a escuta pedagógica pode oferecer nos processos de 

aprimoramento da prática docente na educação infantil? 

Este estudo compreende que o ato de escutar transcende o ato de ouvir, e que “escutar 

significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta a abertura à fala do outro, ao 

gesto do outro, às diferenças do outro” (Freire, 2002, p.235). Uma escuta atenta da criança realizada 

com intencionalidade pedagógica, realizada com empatia, que oportunize a quem escuta, observar 

posturas e olhares, percebendo avanços e dificuldades, uma escuta que incentive, encoraje e 

desencadeie o diálogo. 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas no trabalho, na palavra, na ação-

reflexão. [...] O diálogo é uma experiência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um 

sujeito no outro, nem tampouco tonar-se simples troca de ideias a serem consumidas 

pelos permutantes. (FREIRE, 2016, p. 109). 

O sentido que a perspectiva freireana nos coloca para o diálogo é fundamental nesta 

pesquisa, que tem como objetivo principal construir ações formativas nas quais a escuta pedagógica 

possa contribuir para o aprimoramento da prática docente no âmbito da educação infantil, logo, a 

reflexão crítica, a participação e a colaboração que o diálogo pode desencadear são estruturantes 

para que a investigação da prática docente se desenvolva. 

Para tanto a pesquisa-ação pedagógica (PAPe), enunciada por Franco (2012), que tem como 

finalidade primeira a formação pedagógica dos sujeitos da prática, é a metodologia que se mostra 

mais adequada para que, por meio da escuta das crianças, possa se dar o desenvolvimento de 

procedimentos crítico-reflexivos sobre a realidade, em uma ação conjunta entre participantes e 
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pesquisadora, buscando por essa metodologia oportunizar a construção de novas possibilidades para 

a escuta, que possam contribuir ao aprimoramento da prática docente. 

Considerando as especificidades da abordagem deste trabalho, apresentamos a seguir os 

aportes teóricos que subsidiam a investigação até o momento, e os resultados preliminares 

alcançados. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A pedagogia crítica freireana representa o espaço teórico e prático no qual a escuta 

pedagógica está fundamentada e que possibilita pensar e investigar a escuta das crianças pequenas 

sob a lógica de uma racionalidade problematizadora, que consiste em uma “reflexão 

intencionalmente fundamentada na indignação e na possibilidade de se construir uma outra 

realidade mais justa e solidária”. (SAUL, 2014, p. 2075). 

A investigação compreende a criança como sujeito histórico e de direito que se constitui 

individual e coletivamente nas interações e práticas cotidianas que vivencia, como questionar, 

observar e narrar (Kuhlmann Jr, 2011), logo, para que esta criança possa interagir como lhe é de 

direito, esta pesquisa acredita que é preciso que sua voz ecoe na prática docente com o propósito de 

contribuir para a superação do olhar adultocêntrico (PASSEGGI, 2014), tão presente no universo da 

educação infantil. 

Tal afirmação é realizada pautada em um estudos recentes e que pode ser evidenciada a 

partir da pesquisa realizada por Firer (2013, p.35): “À medida que escutamos os meninos falarem 

sobre o que os incomodava na escola, senti que eu deveria deixar de ouvi-los e de fato escutá-los.  

Escutar para conhecer e reconhecer o que eles são, ao invés de ouvir o que eu queria ouvir”. 

E é com esta mesma intenção, de conhecer a criança pelo olhar da criança, que esta pesquisa 

busca os saberes da epistemologia da prática da qual trata Pimenta (2012), para sensibilizar os 

professores que participam deste estudo para a importância da investigação da própria prática 

docente, assim como mobilizá-los para a necessidade de oportunizarem espaço/tempo na rotina 

escolar para ouvir o que falam as crianças sobre suas vivências na escola. 

Tais objetivos intencionam que os participantes da pesquisa investiguem a própria prática 

docente nas situações concretas do cotidiano da escola, objetivando transformá-la por meio da 

pesquisa, ou seja, exercitem o ato de escutar com a intencionalidade pedagógica, para que as falas 

das crianças venham a reverberar em uma prática docente mais adequada para a criança pequena. 
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Nesta direção também se faz necessário, neste estudo, contemplar as concepções de infância, 

prática docente e pedagógica, que foram discutidas com aporte teórico em Oliveira-Formosinho 

(2007) e Franco (2012), que discorrem a respeito da importância da escuta, da observação, da 

negociação e da reflexão coletiva nos processos formativos docentes. 

PESQUISA-AÇÃO PEDAGÓGICA: O CAMINHO DA ESCUTA 

A pesquisa-ação pedagógica (PAPe) enunciada por Franco (2012) foi a metodologia adotada 

nesta pesquisa, em decorrência do caráter participativo, colaborativo e pedagógico que imprime 

entre participantes e pesquisador, fundamental para o desenvolvimento de uma pesquisa em que se 

dê a investigação da própria prática docente. 

A PAPe consiste em encontros formativos que acontecem no Horário de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC). Neles as escutas das crianças, realizadas intencionalmente pelos 

docentes e pela pesquisadora com o objetivo de incentivar as crianças a falarem sobre suas 

preferências, dificuldades, impressões e vivências, são socializadas para uma reflexão crítica 

coletiva. 

Nos encontros também são desenvolvidos estudos teóricos que contemplam a Pedagogia da 

Escuta, concepções de infância e prática docente, objetivando assim o confronto entre teoria e 

prática, e oportunizando que os participantes possam rever seus conhecimentos práticos/tácitos, 

para que busquem repensar as tradições, as rotinas e os procedimentos (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2007) que adotam, muitas vezes de forma mecânica, e que obstaculizam o avanço 

da prática adotada junto à criança pequena, na direção de uma prática mais humanizada. 

Na dinâmica da PAPe há a necessidade de nos pautarmos em procedimentos que visam 

garantir a sua finalidade emancipatória, logo, na dinâmica dos encontros são utilizadas estratégias 

que possam motivar e potencializar os mecanismos cognitivos e afetivos dos sujeitos, na direção de 

irem assumindo, com autonomia, seus processos de auto formação. 

A dinâmica dialógica da PAPe estimula os sujeitos a pensar junto com seus pares, na 

companhia do outro, refletir criticamente sobre suas formas de atuação, e despertar para outras 

formas de atuar diferentes das suas, estranhar para compreender (FRANCO, 2012). E assim, podem 

construir conhecimentos sobre a escuta, escutando a si mesmos, escutando o outro, escutando as 

crianças, oportunizando espaço para que a prática docente possa ser repensada e aprimorada em um 

processo em que simultaneamente se construam sentidos para a escuta pedagógica. 
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A pesquisa estimula que os sujeitos, mediante uma postura de colaboração (FREIRE, 2016), 

busquem sentidos para a razão de adotar as práticas que adotam, e a partir do ato de escutar as 

crianças pedagogicamente, se mobilizem para  construir uma prática em que a fala das crianças 

reverbere por meio do ato de escutar, por parte do professor, no aprimoramento da prática docente. 

A ESCUTA PEDAGÓGICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA DOCENTE 

A pesquisa apresenta e discute os dados construídos na dinâmica dos encontros formativos 

que se dá no contexto de uma escola pública de educação infantil situada no litoral paulista, da qual 

participam seis docentes com experiência no magistério de 13 a 22 anos, e que aderiram 

voluntariamente à pesquisa. 

As compreensões preliminares aqui apresentadas se deram mediante a apreciação do teor 

dos diálogos e reflexões críticas realizadas pelos docentes e a pesquisadora ao longo dos oito 

encontros formativos realizados até o momento. 

Estratégias como apresentação de vídeos, leituras de textos acadêmicos, dinâmicas de grupo, 

leitura de imagens, estudo de caso e socialização das escutas das crianças realizadas pelos docentes 

foram desenvolvidas, culminando em reflexões coletivas que contemplaram temáticas como as 

relações de poder. 

Eu acho que são poucas pessoas que têm o entendimento apresentado no vídeo, sobre 

a escuta estar associada ao poder. É uma construção do entendimento humano sobre o 

que é a escuta. A ideia que a gente tem é essa mesma, que é uma situação de poder. O 

vídeo diz para sairmos dessa situação de poder, para podermos ouvir o outro e 

enriquecer com o outro. Escuta não é confronto, não é duelo, mas sim uma junção, 

uma complementação, uma coisa harmoniosa. (PROFESSOR D) 

Uma troca, não é? (PROFESSOR C). 

Sim, uma troca sem orgulho e sem vaidade. (PROFESSOR D) 

Não é como fazemos na sala de aula. Nós perguntamos: qual é esse número? E nos 

mesmos damos a resposta, é o cinco, não é? (PROFESSORA A). 

Às vezes eu me pego pensando assim: é o que eu tenho a dizer que é importante, ou é 

o que o aluno tem para falar que é importante? (PROFESSORA B). 

Nos diálogos surgiram reflexões que indicam que práticas docentes rotineiras começaram a 

ser percebidas e concebidas de forma diferenciada, e as argumentações e conflitos presentes nas 
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falas trouxeram para as discussões as relações de poder. Freire (2002), ao pontuar a importância de, 

enquanto docentes, buscarmos o equilíbrio na relação com os educandos para que não predomine 

nossa fala ao educando, mas sim para que falemos a ele e com ele, nos alerta para o sonho do 

professor autoritário. 

Sonho de oferecer uma formação ao educando que o faça obediente e adaptado, sonho que 

está internalizado nos docentes e presente nas práticas adotadas que engessam a criança pequena, 

conforme enfatizado no diálogo e referenciado a partir da adoção de práticas pouco reflexivas. 

As contradições presentes na realidade cotidiana dos docentes surgem nas respectivas falas, 

colocando-os também diante de questionamentos que os conduzem a refletir sobre o currículo da 

educação infantil: “[...] a forma como eu vou formar já está ali embutido, como na época dos 

militares, época das escolas tecnicistas, sempre os interesses estão por trás do que é para ensinar, e 

nós não nos damos conta disso”. (PROFESSORA C). 

A percepção de que o currículo oficial “nunca é uma montagem neutra e que sempre parte 

de uma visão seletiva, da seleção feita por alguém, da visão que algum grupo tem do que seja o 

conhecimento legítimo” (APPLE, 2000, p. 53), é muito significativa para esta pesquisa, pois 

sinaliza que a percepção ingênua vai cedendo lugar a uma percepção que é capaz de perceber-se e 

como nos coloca Freire (2016, p. 104): “[...] e porque é capaz de perceber-se enquanto percebe a 

realidade que lhe parecia inexorável, é capaz de objetiva-la”. 

As inquietações advindas da objetivação da realidade representam, nesta pesquisa, uma 

possibilidade para que os docentes possam desencadear mudanças na prática docente que adotam, 

pela via da escuta das crianças, conforme externou uma das professoras. 

Eu acho essa nossa reflexão muito pertinente. Tem o currículo global, mas tem o local, 

minha realidade, minha sala de aula, eu já mudei bastante, como a colega falou, tem a 

agenda, tem outras coisas, mas temos que fazer isso em outro horário, pois é muito 

relevante realizarmos a escuta e termos nossas percepções. (PROFESSORA B). 

As colocações e as ideias que vão se formando sobre a escuta das crianças a partir dos 

estudos teóricos e das discussões realizadas, mobilizam os docentes a investirem efetivamente na 

investigação da prática: “[...] eu fiz uns registros a partir daquele capítulo da Pedagogia da Escuta. 

Nós temos que gravar a conversa com as crianças para nos percebermos e percebermos também a 

fala delas deles, escutar é um exercício e não é fácil” (PROFESSORA E). 

O ato de escutar foi oportunizando que os docentes começassem a perceber o que, por vezes, 

passa imperceptível diariamente e raramente se é questionado: “[...] a educação infantil precisa de 
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mudanças urgentes, todo o sistema prejudica a escuta, nossa organização não prioriza a escuta, nos 

trazemos a criança para o território do adulto, e adentrar neste território infantil é difícil porque 

nunca foi feito assim”. (Professora A). 

O olhar “adultocêntrico” (PASSEGGI, 2014) obstaculiza a adequação das práticas e a escuta 

realizada pela docente, e refletida criticamente no coletivo, ilumina sua consciência para que os 

docentes repensem as respectivas práticas e possam se propor a mudar. 

Na escuta que fiz, minha aluna falou que não gosta de vir na biblioteca. Eu pensei: 

como assim? Todos ficam encantados com a biblioteca. Ela dá a entender que aqui na 

biblioteca ficam engessados. Que vem para cá, senta, vê um livro, vê um DVD, coloca 

fantasia, e ela queria mexer naquele armário, que ela quer ver o que tem no armário. 

(PROFESSORA E). 

Ela tem acesso, mas não tem. (PROFESSORA A). 

Não, ela não tem acesso. Quando eu pego o material eu nem uso neste espaço, eles 

nunca viram este armário aberto. Eu nunca tinha pensado nisso, realmente eu não dou 

liberdade, fico tão preocupada pensando “vai rasgar o livro” e eu meio que podo, 

enquadro eles. (PROFESSORA E). 

As reflexões críticas coletivas aproximaram os professores das colocações que Freire (2012, 

p. 95) nos apresenta: “no momento em que descubro a incoerência entre o que digo e o que faço – 

discurso progressista, prática autoritária [...] aprendo a ambiguidade em que me acho, sinto não 

poder continuar assim e busco uma saída”. 

A percepção trazida nas falas dos participantes, do ponto de vista desta pesquisa, é o que 

poderá encaminhar os docentes para a necessidade e oportunidade de promoverem mudanças nas 

práticas adotadas junto às crianças pequenas que frequentam a escola pública no segmento da 

educação infantil. 

CONCLUSÕES 

A pesquisa indica preliminarmente que a escuta das crianças, realizada pelos docentes com a 

intencionalidade pedagógica, pode conduzir os professores à percepção de si mesmos e das suas 

escolhas para o processo de ensino e aprendizagem. Há indícios de que os participantes, ao 

abraçarem a proposta de investigar a própria prática e caminharem na direção de uma experiência 

que propõe dar voz às crianças, vivenciaram coletivamente uma proposta pedagógica na qual 

dialogaram de forma crítica e autêntica com sua própria prática. 
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Este movimento possibilitou que o ato de escutar contribuísse para que os docentes 

começassem a desembutir da prática os sentidos dessa prática (Freire, 2012), desembutindo o que 

não é palpável, não é material, mas sim algo que é percebido, sentido, e que vem perspectivar a 

escuta pedagógica como uma ação que pode desocultar, ação que está provocando e mobilizando os 

docentes a se disponibilizarem a mudanças na prática, movimento que esta pesquisa entende como 

o início do processo de aprimoramento da prática docente na direção de uma prática mais 

humanizada para a criança pequena. 
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Resumo 

Este trabalho tematiza a prática docente na educação infantil a partir da escuta das crianças na faixa 
etária dos quatro aos cinco anos de idade, escuta neste estudo qualificada como pedagógica. A pesquisa-
ação pedagógica foi a metodologia que se mostrou mais adequada para conduzir a pesquisa de 
doutorado em andamento, que tem a seguinte questão problema: quais as contribuições que a escuta 
pedagógica pode oferecer nos processos de aprimoramento da prática docente na educação infantil?  O 
estudo tem como objetivo principal construir ações formativas nas quais a escuta pedagógica possa 
contribuir para o aprimoramento da prática docente no âmbito da educação infantil. Os dados foram 
construídos juntamente com seis professores que atuam na escola pública e que participam de 
encontros formativos investigando a própria prática docente a partir das escutas das crianças. Nos 
encontros são desenvolvidos estudos teóricos e práticos sobre a pedagogia da escuta, infância, prática 
docente, assim como são socializadas as escutas realizadas pelos docentes com o propósito do coletivo 
pesquisador refletir criticamente sobre o teor das respectivas falas. A perspectiva freireana de educação, 
os pressupostos da pesquisa-ação-pedagógica enunciada por Franco, as concepções de infância tratadas 
por Oliveira-Formosinho e os princípios da epistemologia da prática abordados por Pimenta e Franco 
fundamentam a investigação. Preliminarmente o estudo indica que o ato de escutar as crianças está 
conduzindo os docentes a uma autocompreensão das suas práticas, permitindo que percebam que 
exercem relações autoritárias na relação com a crianças. Há indícios de que o ato de escutar pode 
contribuir para o surgimento de uma prática mais adequada para ser adotada na educação infantil. 

Palavras-chave: Palavra-chave: Escuta Pedagógica; Educação Infantil; Pesquisa-Ação Pedagógica; 
Prática Docente. 
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Resumo 

Esse painel decorre de um processo de reflexão conjunta de experiências vivenciadas por professores 
da Educação Básica e Superior dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília que se 
aproximaram para refletir acerca da produção de conhecimento nas interações reais entre aluno e 
professor. A temática central dos artigos, mesmo que tenham partido de três experiências concretas em 
níveis diferentes de escolaridade, relaciona-se à tessitura da (re)construção do saber docente e da autoria 
pedagógica, como algo inerente ao exercício da função do educador no século XXI. No primeiro 
artigo, procura-se evidenciar o caráter socio-político da didática, propondo uma formação docente que 
vá além da técnica em uma disciplina de uma universidade pública de Brasília. O segundo apresenta a 
experiência docente que reuniu os educadores desse painel, em uma escola pública carioca, os quais se 
propuseram através de um projeto pedagógico reavaliar e (re)construir suas próprias práticas, baseando-
se na concepção Freireana de que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para 
a sua construção. O último lança um olhar sobre um projeto desenvolvido com alunos do Ensino 
Fundamental I, em uma escola pública municipal de Minas Gerais, cujo tema era os desafios e 
possibilidades de se trabalhar a cultura afro-brasileira na escola. Optamos, nos três artigos, por um 
diálogo que conduz à análise sobre a necessidade de uma constante interlocução entre a teoria e a 
pratica educativa, valorizando os aspectos pedagógicos, sociais e humanos presentes no chão da escola. 
Em paralelo às discussões, salientamos o perigo da neutralidade pedagógica no espaço educativo, pois 
ela não fomenta um ambiente desafiador e próspero no espaço escolar, o que, consequentemente, 
acarreta um conservadorismo pedagógico, um engessamento curricular e pouca flexibilidade no 
processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Formação de Profesores; Diversidade; Inovação Pedagógica; Cultura Afro-brasileira. 

PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POTENCIALIZANDO EXPERIÊNCIAS, 

RESSIGNIFICANDO O CAMPO TEÓRICO DA DIDÁTICA 

Sheila Cristina Monteiro Matos – PMDC 

INTRODUÇÃO 

A Didática é uma área da Pedagogia, uma das disciplinas fundamentais na formação dos 

professores, denominada, por Libâneo (1991), como uma teoria de ensino que elucida 

conhecimentos teórico-práticos, que permite, ao docente, compreender e organizar o processo de 

ensinagem. Por sua vez, Freire (1998), nos brinda conceituando que o ato de ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 

Consoante Pimenta (2002), o processo de ensinagem deve ser compreendido como o objeto 

nuclear em ação. Traz, em seu bojo, condicionantes sócio-políticos que configuram diferentes 

concepções de homem, de sociedade, do papel da escola, dentre outros elementos que fazem parte 

do ato pedagógico. 

Diante desses aportes assinalados, toma-se, de posse, que a compreensão da acepção 

Didática e a percepção subjacente às práticas teórico-metodológicas inerentes a ação docente tem 
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contribuído, seja positivamente ou negativamente, para ações que marcam sujeitos, ressignificam 

experiências, transformam ideais e, não menos importante, consolidam a profissionalização 

docente. 

Nessa moldura, assume-se a ideia central de potencializar esse campo do conhecimento 

como uma ferramenta indispensável ao tornar-se professor. No excerto abaixo, Pimenta (2015, p. 

84-85) reitera: 

A Didática possibilita contribuir para que o ensino, núcleo central do trabalho docente, 

resulte nas aprendizagens necessárias à formação dos sujeitos em relação, equipados 

para se inserirem criticamente na sociedade, com vistas a transformar as condições 

que geram a des-humanização. E o faz trazendo as contribuições teóricas que lhe são 

próprias para a análise, a compreensão, a interpretação do ensino situado em 

contextos, num processo de pesquisa da realidade, com vistas a apontar possibilidades 

de superação. 

Assim, o campo teórico da Didática e da formação de professor se avoluma do ponto de 

vista técnico e conceitual, ao se considerar que contextos distintos devem ser mediados e 

interpelados por estratégias de intervenção pautadas numa ação significativa e transformadora. A 

escola segue clamando por ações didático-pedagógicas que impliquem na mudança no seio 

educacional e o profissional do magistério deve se apropriar de uma formação mais pertinente, 

eficaz e que garanta um aprendizado satisfatório ao aluno. 

Por sua vez, Candau (1999) retoma a assertiva alegando que o objeto da Didática vai muito 

além dos aspectos de ensino, compreendendo afetos, tomada de decisões e significância nas trocas 

de experiências entre sujeitos do ato educativo. Assim assinala, ela assinala que a Didática não pode 

contemplar apenas aspectos técnicos ou instrumentais, mas precisa considerar os aspectos afetivos 

e a dimensão político-social. Nesse contexto, as dimensões política, técnica e humana se 

complementam. 

As dimensões política e social devem ser a chave de leitura na ação de intervenção. Por 

óbvio que o aspecto técnico deve abarcar a instrumentalização do educador, porém, esse aspecto 

deve ser amparado numa perspectiva em que o poder decisório da ação seja distanciado de um 

possível acaso ou improvisação. O que tem que estar claro é que a opção é precedida de uma 

escolha político-ideológica do professor, em consonância com os preceitos e atributos que ele 

destina ao ato de ensinagem. 
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No que tange à formação de professores, esta deve implicar uma constante interlocução 

entre teoria e prática, possibilitando o exercício da práxis no cotidiano escolar. Grosso modo, seria 

promover práticas imbuídas de concepções, representações, sentidos e intencionalidades. Freire 

(1998), nos brinda com a ideia-força de que o ato de ensinar não seria transferir conhecimentos, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Fazendo um paralelo com essa 

assertiva freireana, a formação do professor deve ser referenciada com esses mesmos propósitos, 

pois há uma mão dupla na construção do saber. Isso deve ser uma diretriz clara ao se planejar um 

curso de formação de professores. 

Nesse contexto adverso e contraditório em que o professor irá realizar sua prática, a Didática 

deve-se caracterizar com possibilidades de mediação entre as fundamentações teórico-

epistemológicas e os condicionantes objetivos e subjetivos que subvertem a prática docente. O chão 

de fábrica escolar ainda tenciona ideais, perspectivas, frustrações, lamentos, enfrentamentos e, não 

menos importante, esperanças. O verbo esperançar deve ser um atributo sine qua non para 

fortalecer o nicho disciplinar na formação de professores. 

É na prática educativa, em conformidade com Libâneo (1991), que a mediação do fazer 

docente se realiza, sob o que alunos e professores são sujeitos aprendentes. A sala de aula é o lugar 

do encontro e da partilha! Mais uma vez, o ideal de mediação e de compartilhamento torna-se 

central na roda de debate acerca da profissionalidade docente. 

Em face do exposto, as categorias entre Didática e Formação ganham paridade para 

interpretar as contradições do processo escolar, que envolvem, entre outros aspectos, os 

refundamentos e as reverberações da ação didática, no que tange à precária formação do 

profissional da educação, tanto na formação inicial, como no debate da profissionalização docente. 

POR UMA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

O termo profissionalidade é oriundo do termo italiano profissionalitá, conforme destacam os 

estudos de Barisi (1982). Refere-se ao caráter profissional de uma atividade, às capacidades, aos 

saberes, à cultura e à identidade de uma profissão. 

Para Pimenta (2005), a profissão docente está ligada à prática educativa mais ampla que 

ocorre na sociedade, assumindo um sentido de atividade teórico-prática. Seria uma possibilidade de 

Teoria Crítica, postulada no caráter sócio-político da ação de educar. A ideia seria acentuar o 
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caráter político da teoria em relação à prática, pois o conhecimento teórico tem a função de operar o 

desvelamento das condições que produzem a alienação, as injustiças, as relações de dominação. 

Na medida em que se busca analisar os aspectos históricos da necessidade da formação do 

professor, rememora-se ao legado de Comenius, no século XVII, e no Brasil, emerge após a 

independência, quando se cogitava a organização da Instrução popular (SAVIANI, 2008). Constata-

se que a formação docente trilhou um caminho tortuoso, que ora atendia às necessidades da 

aristocracia, ora atendia aos ditames das classes sociais que detinham o poder. Quando se retoma a 

História da Educação, percebe-se que pouco vestígio de uma educação verdadeiramente 

democrática é sinalizado nos enfrentamentos exitosos da formação docente. 

Cabe destacar, também, que a formação docente persistiu uma direção que atendia as 

exigências da Pedagogia. Esta, por sua vez, estava à procura de um status profissional, pois 

pretendia firmar um currículo mais atrelado aos conhecimentos de caráter científico. Seria o que 

Tanuri (2000, p. 72) já assinalava, “um curso híbrido, que oferecia, ao lado de um exíguo currículo 

profissional, um ensino de humanidades e Ciências quantitativamente mais significativo”. 

Dando um salto para a década de 1930, em plena efervescência do Manifesto dos Pioneiros, 

os signatários desse documento ampliavam a visão de política educacional e marcavam, 

historicamente, os rumos dos novos enfrentamentos, em prol de uma educação mais democrática. É 

notório, que a formação de professores vinha a reboque nessa bandeira de luta. De 1930 até meados 

de 1971, a organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura foram moldados 

elevando ao nível universitário, tornando-se a base dos estudos superiores de educação. A 

Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) da Universidade do Brasil foi um marco importante na 

consolidação e na organização dos Cursos de Licenciatura e de Pedagogia. Segundo Saviani (2009), 

o “esquema 3 mais 1” perdurou por um largo tempo. Era traduzido em três anos para o estudo de 

disciplinas específicas (conteúdos cognitivos ou “os cursos de matérias”) e um ano para a formação 

didática. Percebe-se que os conhecimentos didáticos detinham um lugar de periferia nessa formação 

de professor. 

Por muito mais tempo, pairou-se no ar a ideia de que os saberes disciplinares, conforme 

Tardif e Lessard (1999), eram mais importantes no tornar-se professor. Os outros saberes 

(profissionais, curriculares, experienciais), que deveriam legitimar o profissional do magistério, 

apresentavam ser secundários nessa proposta curricular de formação. 

Um fato inusitado, e que causou comoção por parte dos profissionais da área, foi delegar o 

antigo ensino primário a uma formação pífia reduzida a uma habilitação no interior de tantas outras. 
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Situação emblemática que perdurou por anos e ainda é um nó górdio inserido no debate da 

formação de professores. 

A partir de 1980, a docência como base para a identidade profissional de todos os 

profissionais da educação, tornou-se um eixo central na roda de discussão em prol de uma formação 

de professores que possibilitasse garantir a indissociabilidade entre teoria e prática, entre o discurso 

e a reflexão, em forma de ações estratégicas objetivando a aprendizagem do aluno. Esse é o dilema, 

essa é a problematização que interpela a consecução dos fins. 

Imbuídos em atacar os problemas e tentar superar as dificuldades detectadas ao longo do 

percurso histórico de consolidação desse campo teórico, houve o advento dos Institutos Superiores 

de Educação e das Escolas Normais Superiores (1996 – 2006). Nesse contexto, a categoria de 

educação se mobilizou em prol de políticas educacionais formativas que se distanciassem de uma 

formação inconsistente, inoperante, aligeirada e minimalista para os futuros professores. Até 

mesmo com a promulgação da LDB 9394/96 que trazia inúmeras mudanças para o processo 

formativo acabou por revelar um quadro de descontinuidade e com tímidas rupturas. 

Com um ordenamento legal engatilhado por meio da LDB, os nichos disciplinares iniciaram 

um processo de retomada desse debate sobre a formação docente. As Didáticas Críticas tomaram 

uma centralidade primordial nos estudos e pesquisas que dialogavam com a formação do professor. 

A luz no fim do túnel teria a possibilidade de ressignificar e reverberar por novos horizontes. 

Horizontes que primavam por uma formação que culminaria, consequentemente, na busca da tão 

sonhada profissionalização docente. O trabalho em prol de uma nova formação de professores 

seguiu por uma vasta jornada, tanto no meio acadêmico, como nas Instituições sindicais dos 

docentes. O momento era ideal para ser combatido a alienação, as injustiças, bem como, as relações 

de dominação que pairavam entre sujeitos da educação. 

Embora o contexto apresentasse situações para o porvir de novas concepções de formações e 

novas possibilidades conceituais do campo Didático, observava-se o discurso das competências se 

agigantando numa nova forma de interpretar o ensino. Conforme Pimenta (2002), seria um (neo) 

tecnicismo, entendido como um aperfeiçoamento do positivismo (controle/avaliação) e, portanto, do 

Capitalismo. 

O termo competência, polissêmico, aberto a várias interpretações, é mais adequado do que o 

de saberes/qualificação, que denota uma desvalorização profissional dos trabalhadores em geral e 

dos professores. Mas, ter competência é diferente de ter conhecimentos e informação sobre 

Trabalho, sobre aquilo que se faz (visão de totalidades, consciência ampla das raízes, dos 
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desdobramentos e implicações do que se faz para além da situação, das origens, dos porquês e dos 

Para quê?). Nesse raciocínio, competência pode significar ação imediata, refinamento do individual 

e ausência do político, diferentemente da valorização do conhecimento em situação, a partir do qual 

o professor constrói o conhecimento, problematiza-o no coletivo e no confronto com o inesperado. 

Advogar contra essa tendência em proceder uma tecnização da reflexão, a partir de sua 

operacionalização em inúmeras competências a serem desenvolvidas no processo formativo inicial 

e em serviço, deve-se tornar uma pauta necessária. 

POR ENTRELINHAS DA FORMAÇÃO DOCENTE: UMA EXPERIÊNCIA CONSOLIDADA 

Embora a experiência de magistério influencie significativamente na definição da identidade 

do professor, é inegável que o mundo por ele vivido envolve outras práticas e espaços sociais 

(sindicatos, grupos de amigos, clube, igreja, família) que apresentam territorialidade, rituais e 

linguagens. Esses universos distintos, mas articulados pela pessoa do professor, diversificam e 

ampliam as experiências que o constitui como sujeito único, mas também plural. 

Essa teia de significados e significantes ampliam o repertório de experiências, de saberes 

que se tornam uma espécie de bússola, norteando sua prática profissional. Essa bagagem social é 

constituída e constituinte na interação com seus pares e com pessoas mais próximas, o que nos leva 

a corroborar com a acepção de Pimenta (2002) que assevera que a identidade não é um dado 

imutável, nem externo, que possa ser adquirido como uma vestimenta. É um processo de construção 

do sujeito historicamente situado. No caso específico dos professores, seria a maneira de ser e estar 

no magistério (NÓVOA, 1999). 

Essa compreensão destaca três elementos identitários na docência que influenciarão 

diretamente a profissionalidade docente e o trabalho em sala de aula. O primeiro reconhece a 

influência dos aspectos de natureza biográfica no modo como nos constituirmos profissionalmente, 

o segundo destaca a formação e suas relações com os saberes docentes e, por último, as 

experiências construídas ao longo da docência. 

De posse dessa tríade e, compreendendo que a formação do professor é algo inacabado, com 

lacunas, mas profundamente comprometido com a maneira de “olhar” o mundo, explicá-lo e 

desenvolver estratégias de intervenção no mesmo, optou-se por construir uma formação dialógica, 

referenciada nas Didáticas Críticas. 
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CONSOLIDANDO PRÁTICAS, RESISTINDO AO OBSCURANTISMO 

Ao assumir turmas de Didática Fundamental na Faculdade de Educação de uma 

Universidade Federal, entre o período de 2017 a 2018, como Professora Substituta, optou-se por 

desenvolver um trabalho didático que perpassava por aulas conceituais e reflexivas acerca da 

temática entre educação e sociedade, os saberes docentes, a evolução histórica da Didática e 

tendências atuais, a organização do trabalho pedagógico, entre outros temas assinalados na ementa. 

O objetivo era desenvolver uma postura crítico-reflexiva e autônoma em relação à ação docente, 

visando a contribuir para a compreensão do processo de ensino, a organização e o desenvolvimento 

do trabalho pedagógico. Com uma carga horária de 60 horas, os módulos foram apresentados por 

meio de leitura de textos, destaques das ideias centrais que permeavam o campo epistemológico, 

bem como por metodologias diversificadas traduzidas por debates, painéis integrados, construção 

de mapa conceitual, relatório de pesquisas, portfólios, entre outras estratégias e técnicas de ensino. 

O cotidiano da sala de aula referenciava autores que deveriam balizar o tornar-se professor e 

o fazer docente. Ao longo do semestre acadêmico, os alunos analisavam as diversas teorias 

educacionais que norteavam as tendências pedagógicas desde o século XVI. Foram momentos de 

grande repercussão ao desvelar as diversas concepções de mundo, de homem, de sociedade, de 

educação que eram deflagradas ao longo da trajetória dos estudos da Educação Católica, Pombalina, 

Escolanovista, Não-diretiva, Tecnicista, que amparavam os matizes epistemológicos de cada 

tendência pedagógica na prática escolar. 

À medida que as Teorias Críticas das tendências pedagógicas foram estudadas, por meio dos 

estudos de Libâneo (1986) e Saviani (2008; 2009), os alunos de Pedagogia e de outras licenciaturas 

passaram a se apropriar dos pressupostos epistemológicos desses autores, passando a refletir melhor 

sobre as possíveis direções das trajetórias e perspectivas de identidade docente que escolheriam. 

Seria o que Pimenta (2002) assinala sobre a identidade profissional que é construída pelo 

significado que cada professor tem, como ator e autor, diante da atividade docente no seu fazer 

professor. 

De posse dos estudos das Didáticas Críticas/ Progressistas (Libertária, Libertadora e Crítico-

social dos Conteúdos), os alunos decidiram desenvolver os planos de organização do trabalho 

pedagógico baseados nos princípios e pressupostos Freireanos. Este renomado autor foi 

selecionado, majoritariamente, pelos alunos das turmas, fato esse que alinhavou os diversos planos 

de trabalho que seriam desenvolvidos pelos alunos. Embora houvesse a liberdade nas escolhas 

teóricas-epistemológicas que foram apresentadas à turma, os alunos se debruçaram sobre a vida e 
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obra de Paulo Freire que passou a compor desde o contrato didático, bem como os planos e os 

planejamentos que seriam validados como avaliação final da disciplina. 

Os planejamentos foram realizados com sucesso e êxito, demonstrando estratégicas 

dialógicas. As tomadas de decisão eram realizadas baseada nos saberes docentes dos professores e 

na perspectiva crítica de entender o fenômeno educativo como algo contraditório e passível de 

mudanças. 

Grosso modo, o aluno, estudante de Pedagogia e de outra licenciatura, assumia o 

compromisso real de participar do processo formativo, desenvolvendo atitudes de questionamentos, 

de reflexão, de experimentação e de interação que fomentassem mudanças no ambiente escolar. Os 

temas formativos foram os mais diversos possíveis, como reflexão sobre a ação pedagógica, a 

capacidade de explicitar os valores norteadores dos saberes-fazeres da docência e das dimensões 

social, cultural e histórica que permeavam o cenário escolar. 

CONCLUSÕES 

O ensino é uma prática social viva (PIMENTA, 2013), tornando essencial compreender a 

atividade docente em seus vários vínculos com a prática social na sua historicidade. Toda a ação 

pedagógica é intencional, cercada por inúmeros condicionantes sociais e políticos que tencionam 

tais práticas. 

Verificou-se, ao longo do texto, que as dimensões político e social devem ser a chave de 

leitura na ação de intervenção do professor, cabendo a ele construir um cabedal de informações e de 

conhecimentos que devem ser inerentes ao papel do professor. A Didática, por sua vez, deve ser o 

objeto nuclear em ação, perpassando por uma mão dupla entre educador-educando e se 

aproximando da ideia de que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a 

sua produção ou a sua construção. 

Por seu turno, a formação de professor deve implicar numa constante interlocução entre 

teoria e prática, favorecendo o exercício da práxis e amadurecendo o ser-professor. Em paralelo a 

esse debate, a profissionalização docente deve ser garantida por meio de um estatuto crítico e 

participativo da categoria, bem como pelo adensamento do debate nas mais distintas esferas das 

instituições de ensino. Tal tarefa é um dilema a ser perseguido e reverberado. 

Em suma, as práticas dialógicas consolidadas na faculdade de educação possibilitaram 

futuros professores a se manifestarem criticamente sobre suas decisões epistemológicas acerca da 
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Didática e do percurso formativo que desejavam. O trabalho desenvolvido deu voz a um grupo de 

discentes que desejavam ser sujeitos e autores das suas práticas docentes, ressignificando ações, 

retomando a noção de coletividade escolar e, não menos importante, construindo pontes do que 

narravam e que gostariam de pôr em prática na realidade escolar. 
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Resumo 

As categorias entre a Didática e a Formação ganham paridade para interpretar as contradições do 
processo escolar, que envolvem, entre outros aspectos, os refundamentos e as reverberações da ação 
didática, no que tange à precária formação do profissional da educação, tanto na formação inicial, como 
no debate da profissionalização docente. Neste trabalho dialógico, com base nos aportes de Paulo 
Freire, Selma Garrido Pimenta, José Carlos Libâneo e Demerval Saviani, verifica-se, que as dimensões 
político e social devem ser a chave de leitura na ação de intervenção do professor, cabendo a ele 
construir um cabedal de informações e de conhecimentos que devem ser inerentes ao papel do 
professor. A Didática, por sua vez, deve ser o objeto nuclear em ação, perpassando por uma mão dupla 
entre educador-educando e se aproximando da ideia de que ensinar não é apenas transferir 
conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Ao mesmo tempo, a 
formação de professor deve implicar numa constante interlocução entre teoria e prática, favorecendo o 
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exercício da práxis e amadurecendo o ser-professor. Em paralelo a esse debate, a profissionalização 
docente deve ser garantida por meio de um estatuto crítico e participativo da categoria, bem como pelo 
adensamento do debate nas mais distintas esferas das instituições de ensino. Tal tarefa é um dilema a 
ser perseguido e reverberado. Conclui-se que práticas dialógicas consolidadas na disciplina de didática 
possibilitam que futuros professores se manifestem criticamente sobre suas decisões epistemológicas 
acerca da própria Didática e do percurso formativo que desejam. 

Palavras-chave: Didática; Formação de professores; práxis educativa. 

O PAPEL TRANSFORMADOR DA AÇÃO EDUCATIVA: AUTORIA, PESQUISA E 

PARTICIPAÇÃO 

Janaína Moreira Pacheco de Souza – UERJ 

Rômulo Cesar de Albuquerque – CBNB 

Joelma Carvalho da Conceição Molinaro – CBNB 

INTRODUÇÃO 

As vivências no projeto pegagógico intitulado “Tirando dúvidas e Sanando dívidas” 

apresentadas nesse artigo, tiveram início no ano de 2014, quando surgiu o desejo de um grupo de 

professores assumir o caráter autoral de suas ações pedagógicas na escola, para além do que a 

Instititução os propunha ,com o intuito de compreender os significados, as práticas e os objetos de 

conhecimento transmitidos aos alunos naquele momento. 

Tudo isso seria uma investigação pedagógica natural se, por trás dessa tentativa de 

compreensão, não houvesse um cenário alarmante de exclusão, evidenciado em um conselho de 

classe escolar, no final de 2013, que levaria muitos alunos do 9º ano do ensino fundamental II ao 

jubilamento escolar, isso porque, naquela Instituição, os discentes que reprovassem duas vezes a 

mesma série não tinham suas matrículas renovadas. A única certeza do grupo que se constituía 

naquele momento era a de que a maeira como o ensino-aprendizagem era concebida e os métodos 

que estavam sendo aplicados há anos naquele contexto, não estavam resolvendo efetivamente os 

problemas referentes à aprendizagem de um número expressivo de alunos. 

Tendo em vista essa realidade, parece ser lícito afirmar que o “modus operandi” do colégio 

estava embasado nas reflexões de Bourdieu, pois, aqueles estudantes que reconheciam ou eram 

capazes de se apropriar dos códigos e signos progrediam; já aqueles que não, naturalmente 

caminhavam para a figura do jubilamento, sem que houvesse uma efetiva intervenção pedagógica. 

Ou seja, a violência simbólica bourdiana estava presente e atuante naquele espaço. 
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Acreditar na possibilidade de existência desse projeto, naquele momento, numa escola 

tradicional, era transcender a educação como um ato de intervenção no mundo (FREIRE, 1996). 

Esta intervenção está relacionada ao direito de “[...] nunca, jamais, lutar por essa coisa impossível, 

acinzentada e insossa que é a neutralidade” (p.112). 

O grande e primeiro passo para desafiar a neutralidade pedagógica instaurada naquela escola 

foi construir um ambiente de encontro e reflexão para que os professores envolvidos pensassem 

sobre a realidade de seus alunos dentro e fora da escola, a fim de ampliarem a concepção criada, 

historicamente, do protótipo da “função da escola”. Para isso, foi fundamental acreditar que a 

educação é um conceito aberto, um sistema amplo, complexo e que necessita transitar na/pela 

diversidade. E para que esse projeto se tornasse viável, foi necessário promover um planejamento 

escolar que reconhecesse a diversidade da sala de aula como reflexo do que nossos alunos 

vivenciam na sociedade. 

Durante as reuniões semanais, além de trazer as questões vivenciadas em sala logo nas 

primeiras semanas, o grupo discutia qual ou quais seriam o(s) objetivo(s) do projeto tendo em vista 

que existiam necessidades diferenciadas para serem atendidas. Após algum tempo de reflexão, 

definiu-se que, para um primeiro momento, o desafio seria “possibilitar uma efetiva recuperação do 

estudante nas atividades escolares, em sua autoestima e como sujeito ativo, não só no processo 

ensino-aprendizagem, mas também, nas relações que envolvem o próprio reconhecimento como 

participante efetivo de uma sociedade”. 

Com o objetivo traçado, os professores tinham a missão de pensar quais, inicialmente, 

seriam as estratégias que contribuiriam para o desenvolvimento daquele grupo de estudantes. Em 

princípio, foram apontadas as seguintes: 

I. Proporcionar recuperação nas atividades de aprendizagem, tendo em vista que 

muitos traziam dúvidas dos anos anteriores; 

II. Atuar com os profissionais do 1º segmento visando sanar as dívidas oriundas daquela 

fase do aprendizado; 

III. Promover a autonomia; 

IV. Incentivar o reconhecimento próprio (o ver-se como sujeito ativo no processo) e; 

V. Contribuir para elevação da baixa autoestima. 
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É válido pontuar que, a cada ano letivo iniciado, o perfil de estudantes se modificava, 

portanto, as questões acima apontadas eram debatidas e revisadas, com a finalidade de atender as 

peculiaridades dos alunos que eram encaminhados para o projeto “Tirando dúvidas e sanando 

dívidas”. Era claro para o grupo de professores que mais importante que colecionar ações 

pedagógicas, era ter a sensibilidade de compreender o que não foi efetivo no planejamento, para 

assim procurar traçar novos caminhos. 

Para maior compreensão da condução do trabalho implementado durante esses seis anos de 

existência do projeto, destacaremos algumas ações que contribuíram efetivamente para práticas 

docentes autorais no dia a dia do fazer-se professor e, consequentemente para uma maior 

aproximação entre docentes e discentes 

PROFESSOR-PESQUISADOR DE SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Participar de um grupo de ensino e pesquisa na própria instituição que leciona é uma forma 

coerente de não limitar seu trabalho simplesmente ao ensino de conteúdos programáticos, pois essa 

experiência lhe permite construir caminhos que conduzam à investigação dos incômodos que 

muitas vezes temos em sala de aula e nos calamos, à análise das questões que a realidade docente 

nos apresenta no dia a dia e, à (re)avaliação da própria prática docente. 

Conforme apontam Lopes, Machado e Senna (2016), o professor precisa ser capaz de refletir 

sobre seu cotidiano escolar para compreender o porquê de suas ações. 

Entende-se que a teoria e a prática estão intrinsicamente relacionadas e se influenciam 

em um movimento dialético, de tal modo que a prática pedagógica não pode 

distanciar-se da teorização e da reflexão. Há que se levar em conta que os elementos 

teóricos só podem adquirir existência e validade no campo da Educação se 

encontrarem reciprocidade no exercício da prática pedagógica. (p. 1714) 

E percorrendo esse caminho, muitos professores construíram parcerias, diálogos e novos 

horizontes ao compartilharem suas experiências como integrantes desse projeto, tanto na própria 

escola, quanto nos cursos de formação de professores (na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

- UERJ e na Universidade Federal do Rio de Janeiro -UFRJ) e congressos espalhados pelo Brasil, 

como pode ser observado em Souza, Albuquerque e Lima (2018) e Lima, Moreira e Lacerda 

(2016). Esses profissionais assumiam cada dia mais uma postura responsiva frente ao trabalho que 

se consolidava no “chão da escola” e, ao transmitirem seus modestos saberes adquiridos enquanto 

professores do projeto, se aproximavam ainda mais de outras possibilidades para alcançarem 
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aqueles estudantes que até então eram vistos como mais alguns que “não conseguiam acompanhar a 

turma regular”. 

Muitas foram as descobertas durante esses encontros com outros profissionais, porém, a 

maior delas foi ter consciência da responsabilidade do professor frente aos processos de 

aprendizagem dos alunos matriculados no projeto. Foi necessário pensar, criar e recriar práticas que 

alcançassem estudantes que estavam à margem de um processo de exclusão escolar e social. Foi 

preciso apresentar aos alunos uma escola mais acolhedora, pois muitos deles não enxergavam nela 

nenhum sentido, já que essa mesma instituição, por diversas vezes, abalou sua autoestima ao criar 

turmas formadas por coeficente de rendimento (CR) ou reprová-los sem propiciar intervenções 

pedagógicas ao longo do ano que promovessem outras formas de aprendizagem, que não estivessem 

previstas num planejamento mensurável à moda tradicional. 

Além disso, a sensação de voltar desses congressos era de que “estávamos no caminho 

certo”. Ouvir os depoimentos após cada apresentação, fazia com que as forças se renovassem diante 

de tantas adversidades internas e externas que, por muitas vezes, comprometiam a funcionalidade 

desse projeto na escola. 

EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Considerando que habitualmente nosso aluno não consegue compreender determinados 

assuntos apresentados em sala de aula por achar distante de sua realidade ou abstrato, buscou-se a 

alternativa de tentar familiarizar, na medida do possível, os conteúdos curriculares à situações e 

vivências extracurriculares. Nesse sentido, valorizar a experiência de vida do estudante, 

promovendo articulações necessárias para que ele se aproxime das questões teóricas, foi um dos 

caminhos trilhados no projeto. 

Como exemplo dessa articulação, podemos apontar alguns trabalhos práticos 

interdisciplinares realizados ao longo desses anos, que se propuseram ressignificar modos de 

ensinar e aprender, tais como: “Lugar de aluno é na cozinha: uma experiência de trabalho 

interdisciplinar”, de autoria dos professores de Física e Língua Portuguesa (temática: alimentação e 

elementos da comunicação); “Gênero, Matemática e Língua Portuguesa: uma articulação possível 

em sala de aula”, que se propôs a discutir a Lei Maria da Penha na escola (temática: gênero, assédio 

e sexualidade); “ O julgamento de Capitu: houve ou não traição? Vamos decidir isso no Tribuna”, 

cujos autores foram os docentes de Literatura e Filosofia (temática: literatura, filosofia e modos de 
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argumentar) e tantos outros que envolveram a participação de alunos considerados até então 

apáticos. 

De modos diferenciados e com temáticas variadas, nossos alunos foram capazes de realizar 

análises do que observavam, do que experienciaram, como mostram alguns relatos apresentados por 

Lacerda, Souza e Lima (2019, p.87). 

Foi, foi muito legal! Foi uma aula diferente do que a gente normalmente tem, porque a 

gente tá acostumado a chegar na escola e só assistir aula. Só fazemos isso o dia todo. 

Foi divertido e diferente, saindo totalmente do convencional. Foi realmente uma 

experiência incrível. (Estudante do 1º ano do ensino médio ao relatar a experiência de 

produção de alimentos na cozinha do colégio). 

Atividades dessa natureza possibilitaram aprendizagens significativas aos alunos e, ao 

mesmo tempo, proporcioram reflexões aos professores de que nossos conhecimentos não devem ser 

armazenados em gavetas, distribuídos em determinadas áreas do saber, durante cada tempo de aula. 

A interação entre diferentes disciplinas fez com que o conteúdo a ser ensinado se tornasse mais 

envolvente e significativo tanto para alunos, quanto para docentes. 

PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA 

Fomentar a participação dos pais na vida escolar dos alunos e a autonomia dos estudantes 

era uma tarefa imperativa para os professores, pois estávamos em busca de estudantes críticos e 

reflexivos, que repensassem sua própria trajetória na escola e assumissem o compromisso, junto aos 

demais professores e coordenadores, de buscar mais comprometimento com os estudos. 

Várias estratégias foram utilizadas para viabilizar esse objetivo: maior aproximação entre 

família e escola, confecção de relatórios individuais para acompanhar a trajetória do aluno antes e 

durante sua entrada no projeto, auxílio psicológico dentro da própria instituição (com a 

possibilidade de encaminhamentos para outras instituições) e o direito à fala. 

Estranhamente esse direito à fala é algo paradoxal, já que historicamente nossos alunos são 

marcados pela intensidade de conversas em sala de aula, chegando, por vezes, a ser motivo de 

desentendimentos e visto como ato indisciplinar. Porém, aqui, esse direito à fala refere-se à fala 

consciente, pensada, argumentada, que tem como finalidade dialogar, problematizar questões e 

apontar possíveis soluções. Essa fala consciente não é habitual naquela escola, talvez porque não 

tenhamos tempo disponível em nosso planejamento para promovê-la como uma possibilidade de 

organizar nossos pensamentos. 
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Para alcançar esse objetivo, resolvemos reestruturar nossos conselhos de classe. 

Compreender que aquele momento precisava ser ressignificado, pois o modelo tradicional não 

atendia nossas demandas, foi o primeiro passo. Para tanto, decidimos que faríamos um conselho de 

classe participativo (coordenação, professores e estudantes). Com essa prática, nossos alunos 

aprenderam a conduzir suas questões, a entender o peso das palavras, a negociar os sentidos e 

necessidades, a respeitar a posição do outro, a valorizar a importância de escutar e ser escutado. 

Nós, professores, também aprendemos muito. Aprendemos que somos observados com lente 

de aumento, que devemos planejar sempre da melhor forma nossas aulas, que precisamos ser 

criativos pois estamos diante de uma geração tecnológica e que, principalmente, somos espelho, 

tendo em vista que eles admiram professores que detém o conteúdo e gostam de “gente”. 

Implementar os acordos finais era sempre um capítulo à parte nesses encontros, pois ficava a 

impressão de que aquela “liberdade de escolhas” que eles tanto falam, não funcionava nesse 

momento, pois tinham dificuldade de traçar suas próprias escolhas. Vários foram os momentos que 

ouvimos “E aí, o que nós devemos fazer? Como vamos proceder a partir de agora? Ou seja, eles 

teimavam em ser conduzidos por um caminho, queriam ouvir da boca dos professores “o que era 

para fazer”. Insistentemente, retornávamos todos esses questionamentos a eles, já que nosso 

propósito era fazê-los entender que a melhor decisão deveria partir da turma, pois precisavam 

adquirir autonomia e maturidade para fazer escolhas. 

Essa experiência coletiva promove uma responsabilidade diretiva e democrática, 

possibilitando uma comunhão de ideias e comprometimento com as ações, tanto dos alunos, quanto 

de professores que se dispõem a compreender as demandas apresentadas. 

Além das ações apontadas anteriormente, muitas outras existiram com a finalidade de 

reverter o quadro inicial de baixa autoestima, desânimo, descrença pessoal e instituicional. É 

importante salientar que essas ações surgiam a partir das demandas apresentadas semanalmente 

pelo grupo docente, quando, juntos, procurávamos ir além do que previa nosso planejamento 

pedagógico. 

E O QUE FICA É A SENSAÇÃO DE DEVER CUMPRIDO 

Depois de seis anos de envolvimento no projeto “Tirando dúvidas e sanando dívidas” foi 

perceptível a mudança de postura, de alunos e professores, naquele ambiente escolar, o que pode ser 

observado nos trabalhos realizados e publicados por aquele grupo de docentes, já mencionados 
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anteriormente. Aqueles profissionais que decidiram ‘agir na urgência e decidir na incerteza’ 

(PERRENOUD, 2001) para que vários alunos não fossem jubilados sem o devido 

acompanhamento, conseguiram (mesmo sem terem essa pretensão) implementar um laboratório de 

ações pedagógicas mais inclusivas. 

Muitas delas realizadas nas turmas do projeto serviram de reflexão para outros professores 

que não tiveram a oportunidade de fazer parte desse grupo. E mesmo os que lecionavam nas turmas 

do projeto, acabaram metamorforseando seu jeito de ensinar em outras turmas. O convívio, a 

aprendizagem, a troca de experiência adquirida durante as reuniões semanais, a escuta e os olhares 

atentos acabaram por contaminar práticas já obsoletas. 

Em suma, a visão proativa e humana desenvolvida ou adquirida (pouco importa) promoveu 

respostas ao longo desses anos. Foi possível ver nossos alunos mais próximos de nós, mais 

conscientes do que a escola estava lhes oferecendo. Foi possível sentir que muitos professores 

ampliaram conceitos sobre “a função da escola na pós-modernidade”. 

Ficou a semente plantada em uma instituição que abriu espaço para educadores serem mais 

ousados para, como dizia Paulo Freire, “ensinar os conteúdos de sua disciplina com rigor e com 

rigor cobrar a produção dos educandos, mas não esconder a sua opção política na neutralidade 

impossível de seu que-fazer” (1996, p. 44). 

Queremos, sem dúvidas, que o projeto que se encerrou em 2019, extinto, sem a 

possibilidade de interferência dos docentes que participaram ativamente desse projeto, possa deixar 

a lembrança de que algumas mudanças na prática pedagógica e no ambiente escolar são desejáveis, 

pois elas contribuirão para uma sociedade menos excludente. Mas, isso não será possível, se a 

escola não tiver clareza da importância de um sentido real no currículo, de sua proposta pedagógica, 

de seu sistema de avaliação no processo de ensino e de aprendizagem, com compromisso, 

capacidade de agir e refletir sobre a realidade de seus alunos. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo apresentar a trajetória do projeto pedagógico “Tirando dúvidas e 
sanando dívidas” que se construiu ao longo de seis anos, em uma escola pública federal do Rio de 
Janeiro. Esse projeto tinha como um dos propósitos primordiais consolidar práticas discursivas que 
fomentassem reflexões acerca de um ensino que valorizasse as múltiplas realidades dos alunos em sala 
de aula e os afastassem da exclusão escolar. Muitos desses estudantes matriculados no projeto 
apresentavam defasagem série-idade, baixa autoestima e propensão ao jubilamento escolar na referida 
instituição de ensino. A abordagem assumida para esse fazer pedagógico passa pelo princípio de que os 
professores, juntamente com os estudantes, são autores de suas experiências e aprendizagens em sala de 
aula, portanto, somente eles, através da interação e compromisso, são capazes de construir caminhos 
que os levem à diversas aprendizagens. Com o propósito de promover um ambiente de encontro, 
reflexão e planejamento naquele contexto, pontuamos a importância das reuniões semanais realizadas 
entre os professores. Esse espaço conquistado pela equipe consolidou práticas autorais que ampliaram 
a concepção do fazer docente, quando o fracasso escolar era visto como algo naturalizado dentro 
escola, tendo em vista a prática do jubilamento. Para maior compreensão sobre a condução do trabalho 
implementado durante esses seis anos de existência do projeto, destacaremos algumas ações que 
contribuíram efetivamente para práticas docentes autorais no dia a dia do fazer-se professor e, 
consequentemente para uma maior aproximação entre docentes e discentes, o que acarretou um 
processo de ensino-aprendizagem mais humanizado, dialógico e eficaz. 

Palavras-chave: Projeto pedagógico; Práticas autorais; Ensino-aprendizagem 

HISTÓRIA DA ÁFRICA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Cristina Fernandes – EMAFP 

Sueli Fernandes – EMEAC 

Fabrício Nelson Lacerda – EEISP 

INTRODUÇÃO 

Vivemos nos últimos anos no Brasil transformações de natureza política e social que nos 

colocam diante de perdas significativas no campo dos direitos, construídos principalmente no 

processo de redemocratização. Vimos crescer forças políticas que tencionam e trabalham em favor 

da redução, restrição ou até retrocesso em alguns direitos garantidos pela nossa Constituição de 

1988. Aliado a isso, nas últimas décadas, percebe-se profundas mudanças associadas à ampliação 
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do uso de artefatos tecnológicos em nossas vidas, que acabam por desdobrar-se em transformações 

muito significativas de natureza física e comportamental em nossa sociedade. 

No bojo dessas mudanças, a escola, sob intenso ataque, fica com a difícil tarefa de propiciar 

ao aluno condições para que ele possa desenvolver plenamente para o exercício da cidadania, 

promovendo sua formação humana, moral e intelectual. Dentro do que tem sido denominado "onda 

conservadora", propostas de restrição do trabalho do professor ganham espaço e acabam por 

acrescentar ao contexto escolar dificuldades ainda maiores ao desenvolvimento de uma ação 

pedagógica comprometida com o objetivo mencionado. Objetivo este que está em estreita 

consonância com a nossa carta magna, que traz como pressuposto importante em seu texto 

[...] a garantia do exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social 

[...]. (BRASIL, 1988, p. 1) 

Ao refletir sobre os vários problemas enfrentados pela escola no contexto atual, não 

podemos deixar de mencionar o que o professor José Ricardo Oriá Fernandes, em 2005, nos chama 

a atenção 

Apesar do fato incontestável de que somos, em virtude de nossa formação histórico-

social, uma nação multirracial e pluriétnica, de notável diversidade cultural, a escola 

brasileira ainda não aprendeu a conviver com essa realidade e, por conseguinte, não 

sabe trabalhar com as crianças e jovens dos estratos sociais mais pobres, constituídos, 

na sua grande maioria, de negros e mestiços. (FERNANDES, 2005, p. 379) 

Diante desse problema, o governo brasileiro sancionou, em 09 de janeiro de 2003, a Lei 

10.639 que tornou obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas 

de ensino médio e fundamental, públicas e privadas do país, além de incluir no calendário escolar o 

dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra" 

A Lei 10.639∕03 trouxe benefícios para a formação da identidade do povo brasileiro, 

considerando que somos todos de algum modo afrodescendentes. Somos a segunda maior 

população afrodescendente do planeta e isso parecia até então ignorado pelo governo e por toda a 

sociedade. 

Por entender que há uma deficiência na formação escolar e que todas as referências 

curriculares privilegiavam uma perspectiva que valorizava os padrões culturais europeus, a 

implementação da lei tornava-se necessária. 
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O estudo da história da África e da cultura afro-brasileira busca ao mesmo tempo incluir de 

forma positiva o negro na formação do povo brasileiro e colaborar para a afirmação e orgulho das 

origens africanas, além de contribuir para a transformação do quadro de racismo no Brasil. 

Outro grande desafio enfrentado pela escola é construir e consolidar uma prática pedagógica 

que seja comprometida com a aprendizagem dos estudantes e, para tanto, se efetive de forma 

contextualizada e interdisciplinar. É importante que se assuma a tarefa de colocar a escola em 

diálogo com a construção da cidadania, criando práticas pedagógicas diversificadas. Uma vez que a 

escola, organizada em compartimentos disciplinares, dificulta a visão global do aluno dos fatos e 

associação com o cotidiano dos mesmos e que o enfoque fragmentado permite pouca flexibilidade 

no processo aprendizagem, entende-se que na perspectiva dos Projetos de Trabalho é possível 

superar tais dificuldades. 

De acordo com Hernández e Ventura (1998): 

A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos 

conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação 

entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos 

alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação procedente de diferentes 

saberes disciplinares em conhecimento próprio. (HERNANDEZ & VENTURA, 1998, 

p.61). 

Para os autores, projeto é uma forma de organizar a atividade de ensino e aprendizagem ou 

os conhecimentos escolares, adotando como aspectos essenciais o conhecimento globalizado e a 

aprendizagem significativa. Para o educador espanhol Fernando Hernandez (1998), a escolha do 

nome “Projeto de Trabalho” para essa maneira de ensinar visa fazer a conexão com uma tradição 

educativa que trata de vincular o que se aprende na escola com a preocupação dos alunos. 

O termo “Projeto” é entendido como um procedimento de trabalho relativo ao processo de 

dar forma a uma ideia que admite modificações, além de possibilitar o estabelecimento de 

conexões, gerar transformações e explorar caminhos alternativos. Já “Trabalho” busca questionar a 

aprendizagem e está a favor da ideia de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, 

aprender a compreender. 

Formar pessoas para exercer cidadania, procurando integrar conteúdos disciplinares, 

propondo um diálogo entre a escola e formação global é um caminho com inúmeras dificuldades, 

porém possível de transpor. Encontrar uma forma de abordar esse tema de maneira interdisciplinar 

sem cair em abordagens conteudistas é um desafio da escola. 
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Sobre isso Pereira destaca: 

Daí, a necessidade imediata de educadores e educandos se articularem, a fim de 

estabelecer redes de convivência que resultem não só no ensino-aprendizagem de 

determinados saberes, mas, para, além disso, na percepção e na aceitação da 

importância de outras tantas maneiras de viver e de saber. (PEREIRA;2007, p.15) 

A Prática pedagógica “Projeto de Trabalho” exige que o professor tão aprendiz quanto o 

aluno, tendo a pesquisa como ponto de partida. O estudo da história da África e da cultura afro-

brasileira exige de todos nós pesquisa, estudo e discussões , como alega Souza: 

No meu entender, ao tratarmos de assuntos africanos em geral e História da África em 

particular, devemos partir do princípio de que temos pouca, ou mesmo nenhuma 

familiaridade com os temas relativos ao continente africano. Dessa forma, o estudo e a 

pesquisa são requisitos fundamentais para adquirirmos essa familiaridade e aprofundar 

o estudo sobre a África. (SOUZA;2012,p.23) 

Dentro deste contexto amplo de transformações pelas quais passamos e dos desafios 

mencionados, o presente texto tem por finalidade lançar luz sobre uma experiência pedagógica de 

estudo da história da África e da cultura afro-brasileira com alunos do Ensino Fundamental de uma 

escola pública do estado de Minas Gerais, a partir do uso dos Projetos de Trabalho. Ao evidenciar 

tal prática, procurou-se nessa investigação refletir sobre os principais desafios e possibilidades 

encontrados no desenvolvimento da temática das relações étnico-raciais no espaço da escola. 

Entende-se que essa prática pedagógica apresenta-se como uma possibilidade de trabalhar a 

Lei 10.639/03 nas salas de aula, de maneira prazerosa e proveitosa. Nesse sentido, o presente 

trabalho traz uma breve descrição do contexto onde se desenvolveu a prática em questão, apresenta 

as escolhas metodológicas relativas ao trabalho, descreve a experiência docente e procura 

compreender, a partir de relatos dos alunos, possíveis impactos dessa experiência no contexto da 

escola. Nas considerações finais, procura-se ainda refletir sobre os principais entraves e 

facilitadores à realização de um trabalho como este, estabelecendo um diálogo com experiências 

semelhantes em outras escolas do país. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho caracteriza-se como um estudo de caso de observação. Sendo identificado como 

uma investigação qualitativa. A inquietude dessa reflexão e prática apresentada deveu-se a 

compreensão de que o espaço da sala de aula é composto por sujeitos muito diferentes entre si, 
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incluído o próprio professor que é, ele mesmo, diferente de todos os outros atores presentes nesse 

espaço. O método utilizado foi o de pesquisa-ação, haja vista ser o procedimento metodológico que, 

além de valorizar a ação autoral, indica a epistemologia presente nessa ação. Consoante com o que 

descreve Tripp (2005), compreende-se aqui a pesquisa-ação como "[...] uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas 

para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos [...]" (TRIPP, 2005, p. 

445) 

De acordo com Bogdan e Biklen (1991), a palavra escrita assume um papel extremamente 

importante na pesquisa qualitativa. Por isso durante todo o trabalho na escola, procurou-se registrar 

o que foi desenvolvido através de um diário de bordo do professor e coletar registros de falas dos 

alunos produzidos durante o desenvolvimento de algumas atividades. As falas dos estudantes foram 

previamente identificadas através de um código que se inicia pela letra A seguida de uma 

numeração de ordem e estão apresentadas nesse relato. 

O CONTEXTO 

A sequência de ensino analisada nesse trabalho desenvolveu-se em uma escola da rede 

pública localizada no município de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Sabará é 

uma cidade histórica que, no início do século XVIII, surgiu no contexto de exploração do ouro em 

Minas Gerais onde a escravidão deixou marcas bastante significativas. As marcas da utilização de 

mão de obra escrava na mineração estão por toda a cidade. 

A escola é composta por 12 salas de aula com capacidade de aproximadamente 25 alunos. 

Possui uma sala de informática que pouco é utilizada. No turno da manhã a escola oferta do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental e no turno da tarde da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. A turma onde se desenvolveu o trabalho era composta por 23 alunos do 4º ano do 

ensino fundamental. O projeto foi desenvolvido durante o ano letivo de 2015 e está incluído no PPP 

da escola. Uma pequena parte dos professores da escola se envolveu com ele ao longo de todo o 

ano, mas a maioria apenas durante as comemorações da consciência negra, no mês de novembro. 

A escola está inserida numa comunidade carente, com vários alunos que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, com problemas relacionados à violência, drogas, abandono e 

outros. Grande parte dos discentes são pardos ou negros e com poucas opções de lazer e cultura. 
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A professora é formada em Pedagogia pela UNOPAR, concluindo sua licenciatura no ano de 

2010. Proveniente de escola pública na sua educação básica, desde a sua formação, mostrou-se 

interessada em práticas pedagógicas diversificadas capazes de despertar no educando o prazer de 

aprender. Preocupou-se com a inexistência de discussões sobre relações raciais na escola, 

percebendo a resistência que o tema gerava nas escolas. Mas mesmo assim a professora sempre 

buscou abordar esse tema em suas aulas. 

O objetivo geral do projeto foi despertar nos alunos o interesse pelo conhecimento da 

história da África e cultura afro-brasileira, favorecendo a valorização da matriz africana no contexto 

social local e regional. 

A EXPERIÊNCIA 

Pensando em uma proposta pedagógica dinâmica e que fosse interdisciplinar e que pudesse 

despertar nos educandos o interesse pela busca pelo conhecimento, optou-se por utilizar a prática 

pedagógica de Projetos de Trabalho, segundo Fernando Hernández (1998). 

As atividades foram desenvolvidas semanalmente ao longo de todo o ano letivo e procurou-

se em casos de falta do aluno ou atividade não realizada por quaisquer outros motivos, oportunizar a 

realização da mesma em data posterior. 

Com o intuito de atingir os objetivos foram abordados os seguintes títulos: Localização do 

continente africano no mapa mundi; Mapa político da África; Características gerais da África; 

Principais problemas do continente africano; Abolição da escravatura; Principais abolicionistas; De 

onde vieram os africanos para o Brasil; Símbolos africanos; Máscaras africanas; Folclore africano 

(contos e lendas); Vídeo sobre influências africana na cultura brasileira (culinária, língua,  danças, 

etc); Jogos de origem africana; Penteados e estampas africanas; Abayomi. 

Durante todas as aulas do projeto era explícita a emoção dos alunos por estarem realizando 

uma atividade tão prazerosa e que os valorizava enquanto afrodescendentes. Com o mapa político 

da África, os alunos registraram todos os países e a divisão regional do continente. Surpreenderam-

se com o número de países que compõem esse continente, como pode-se observar na fala de uma 

aluna: “Eu nem sabia que África era continente, pensava que era um país, ainda mais que tinha 

tantos países.” (A 01) 

Durante a apresentação das características da África, foram mostradas várias imagens de 

cidades africanas e de outros lugares do mundo para que os alunos identificassem quais eram do 
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continente africano. A maioria das identificações foram errôneas, evidenciando que fica clara na 

fala das alunas: “Na áfrica tem não é só animal selvagem e fome, não?” (A 02) “Nunca pensei que 

na África tivesse lugares tão bonitos assim!” (A 07) 

Ao ser tratado o tema da escravidão do Brasil e a abolição da escravatura, a professora 

percebeu que a maioria dos alunos acreditavam que os negros vieram para o Brasil em busca de 

uma vida melhor, até porque lá na África, segundo a visão dos alunos, era ruim. Não tinham noção 

que foram traficados, achavam que vieram atrás de algo bom e só descobriram que era ruim quando 

chegaram aqui. Não tinham noção que muitos eram reis e rainhas na África. Convém lembrar que 

estamos falando de educandos de 9 e 10 anos. 

Quando adentrou-se a cultura africana (máscaras africanas, símbolos africanos e folclore 

africano) os estudantes mostraram-se ainda mais interessados. Através da exploração de elementos 

da cultura africana, os alunos puderam identificar-se com os elementos presentes nas atividades 

propostas como a confecção de painéis com as artes produzidas. Em entrevista concedida ao portal 

Carta Maior, Ana Mae Barbosa chama a tenção para a importância da arte no contexto educativo ao 

afirmar que 

Na construção da Arte utilizamos todos os processos mentais envolvidos na cognição. 

Existem pesquisas que apontam que a Arte desenvolve a capacidade cognitiva da 

criança e do adolescente de maneira que ele possa ser melhor aluno em outras 

disciplinas. (YODA & CARVALHO, 2006). 

No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, foi desenvolvido uma oficina de 

símbolos africanos onde cada aluno pode confeccioná-los com papel e tinta guache. Além disso, foi 

proporcionado aos alunos que fizessem tatuagens de rena dos símbolos africanos. Atividade esta 

que foi preciso ser repetida outras vezes, por solicitação dos alunos. 

Para os penteados Afro foram feitos várias oficinas durante uma semana. Todos queriam ser 

penteados. Cada penteado feito era fotografado para a posterior confecção de um painel. Os alunos 

assim penteados sentiram-se lindos e reconheceram que ser negro não era sinônimo de ser feio, 

como pode ser observado nos depoimentos abaixo: “Eu pensei que era feia, mas estou linda, não é 

professora?” (A 05); “Olha como meu cabelo ficou top!” (A 12); “Agora vou poder arrasar com 

este cabelo maravilhoso!” (A 11). 

Outra temática abordada que chamou muito a atenção dos alunos foi a etnomatemática. A 

professora decidiu apresentar e jogar com os alunos alguns jogos e brincadeiras de origem africana. 
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A saber: Labirinto (Moçambique); Shisma (Quênia); Tsoro Yematatu ( Zimbabue) e Mancala 

(Vários países africanos). 

Trabalhar jogos africanos além de desenvolver o raciocínio lógico das crianças e suas 

habilidades, resgata valores africanos presentes na matemática. Os jogos africanos, através do 

contato com o conhecimento matemático possibilita uma modificação na visão estereotipada e 

preconceituosa do continente africano. 

A matemática desempenha um papel fundamental na vida das pessoas, jogos 

etnomatemáticos acumulam habilidades matemáticas e conhecimentos étnicos. Os jogos 

estabelecem um caminho que vai da imaginação à abstração. Trabalhar jogos possibilita 

desenvolver a capacidade de pensar, analisar, refletir e compreender. 

Nos jogos de regra, os jogadores estão, não apenas um do lado do outro, mas juntos. 

(...) o conteúdo e a dinâmica do jogo não determinam apenas a relação da criança com 

o objeto, mas também suas relações em face a outros participantes do jogo. (...) 

Assim, o jogo de regras possibilita o desenvolvimento das relações sociais da criança 

(RIZZI; HAYDT, 2001, p. 86). 

A construção de bonecas Abayomi com os alunos foi mais uma atividade desenvolvida 

dentro do projeto. Um momento dedicado a trabalhar sentimentos de proteção, cuidado e de doação 

do que você tem de melhor. As Abayomi são pequenas bonecas negras, feitas de pano e sem costura 

alguma, apenas com nós ou tranças. A palavra abayomi tem origem Iorubá, e significa felicidade ou 

alegria. É como oferecer ao outro o que se tem de melhor, algo que carregue nossas melhores 

qualidades. 

As influências africanas na nossa cultura também foi um tema trabalhado no projeto através 

da exibição de vídeos. A preparação de comidas de origem afro-brasileiras e a construção de um 

dicionário de palavras de origem africana também fez parte desse processo. 

O encerramento das atividades ocorreu com uma produção de texto sobre os conhecimentos 

afro-brasileiros adquiridos ao longo do trabalho, apostando que a produção escrita proporciona a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos. O trabalho de produção de textos aqui tem o intuito de 

buscar coerência e principalmente possibilitar ao educando compreender o que estava sendo 

explicado. 

Segundo Noguerol (1999, p. 161), o ato de escrever textos até que sejam bem 

compreendidos pelo leitor é: 
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[...] um dos procedimentos-chave para a aprendizagem. Às vezes é considerado uma 

das habilidades básicas para o estudo, já que é a representação dos conceitos usando as 

letras e os sinais gráficos. Basicamente, supõe que quem escreve tem certas ideias e, 

com os esquemas de tipo de texto de que dispõe, deve encontrar o modo correto de 

expressá-las, para que o leitor entenda o que é dito. 

No final, pôde-se refletir sobre a diversidade cultural do nosso país e a importância deste 

conhecimento para o crescimento social, humano e moral de cada educando. O projeto realmente 

alcançou os objetivos propostos o que pode ser reforçado pelos depoimentos abaixo: “Adorei o 

Projeto, é diferente do que sempre fizemos!” (A 03); “Gostei muito, só acho que o tempo foi curto, 

poderíamos ter lido mais contos africanos.” (A 08); “Gostaria de fazer novamente.” (A 22); “Como 

é bonito as coisas na África!” (A 17); “Aprendi que somos todos iguais.” (A 16); “Eu gostei muito, 

aprendi a escrever melhor e agora gosto mais de ler.” (A 15). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta proposta de intervenção pedagógica mostrou-se uma experiência bastante significativa 

e gratificante para alunos e professores. Fica evidente no relato de experiência a maneira como a 

abordagem foi capaz de envolver os estudantes e proporcionar aprendizagens significativas. 

Embora gere bons resultados, avalia-se que a implementação na escola da proposta em 

questão está envolta em grandes desafios. Cabe destacar entre eles: (i) a rigidez com que são 

tratados os tempos e espaços na escola; (ii) a forma fragmentada e estanque como o currículo é 

pensado e aparece nos documentos oficiais da rede e (iii) as péssimas condições de trabalho e 

precariedade do apoio ao trabalho do professor. A estrutura de aulas compartimentadas em 50 

minutos, onde há pouco ou nenhum contato entre professores dos vários campos do conhecimento, 

dificulta demais a realização de atividades na perspectiva dos projetos de trabalho. 

Nesse sentido, entende-se que o planejamento curricular deve ter sua construção baseada nos 

fundamentos que valorizam a cultura e assim propor a execução a partir de novas estratégias e de 

novos conceitos permitindo um novo conhecimento curricular sobre o Brasil e em especial a 

população negra favorecendo seus referenciais de identidade bem como uma educação menos 

excludente. 

Percebe-se ainda, a partir do relato, a importância de que o projeto político pedagógico 

englobe não só no papel, mas na prática coletiva, a diversidade cultural para a promoção da 

identidade cultural dos alunos. O fato de o projeto estar no PPP da escola nos pareceu muito 
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importante, mas acredita-se que a qualidade final do trabalho desenvolvido ainda esteja muito 

ligada à formação e interesse do professor em relação à temática. 

Nesse sentido, apesar dos avanços que a promulgação da Lei 10.639/03 possa ter 

proporcionado em relação aos professores, como a valorização dos poucos profissionais da escola 

que já vinham trabalhando com a temática antes da lei, percebe-se que ainda há um enorme 

despreparo dos docentes para tratar da questão racial. Existe uma grande falta de conhecimento 

sobre a História da África, além de uma grande carga de preconceito. Há profissionais que sequer 

conhecem o teor da lei, não se interessam pelo assunto e acham que não precisam se envolver com 

isso. Até porque, na rede em questão, as atividades de formação que aconteceram logo após a lei, já 

não acontecem mais. Acredita-se ainda que o desinteresse pelas questões étnico-raciais, por parte 

dos professores, perpassa pela falta de envolvimento com outras questões sociais e políticas do 

nosso país. 

Observa-se ainda que a data comemorativa do dia da consciência negra ainda cumpre um 

papel importante de mobilização dos professores da escola para o envolvimento com atividades 

com a temática racial. Nesta experiência, o número de professores envolvidos no projeto no mês de 

novembro foi significativamente maior que no decorrer do ano letivo. Constata-se ainda que as 

datas comemorativas ainda sejam a única possibilidade para a maioria das escolas da rede em 

questão. 

É importante em uma experiência dessa natureza chamar a atenção não só para que é dito ou 

feito, mas também para os silêncios que a atravessam. No planejamento e execução encontrou-se 

grande dificuldade em inserir a temática das religiões de matriz africana. Assim como nessa 

experiência, mesmo entre os profissionais que trabalham bastante com cultura afro-brasileira o tema 

religiosidade é pouco abordado em função da intolerância religiosa por parte das famílias. 

Ressalta-se que boa parte dos resultados apresentados aqui a respeito dos dilemas, desafios e 

limites para o desenvolvimento de atividades de História daÁfrica e das Culturas Afro-Brasileiras 

em escolas públicas estão em acordo com o que apontam Nilma Lino Gomes e Rodrigo Ednilson de 

Jesus em artigo que discute os resultados da pesquisa nacional “Práticas Pedagógicas de Trabalho 

com Relações ÉtnicoRaciais na Escola na Perspectiva de Lei 10.639/2003”. Investigação que foi 

apoiada e financiada pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI/MEC), em parceria com a Representação da UNESCO no Brasil e coordenada 

pelo Programa de Ações Afirmativas na UFMG, envolvendo cinco Núcleos de Estudos Afro-

Brasileiros de universidades públicas federais brasileiras. 
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Em resumo, pôde-se com o presente trabalho pensar na desconstrução de alguns conceitos e, 

dar mais visibilidade ao povo negro e encarar a diversidade cultural como um elemento para 

transformar a escola e a sala de aula num espaço significativo e pertinente ao aprendizado. 

Acredita-se que a escola é um lugar de inclusão. Que a escola é a mola – mestre para a mudança de 

atitudes e comportamentos e que são projetos como este que podem viabilizar essas transformações. 

Educar para a diversidade é antes de tudo promover o diálogo escola e sociedade. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo apresentar uma experiência pedagógica de estudo da história da África e da 
cultura afro-brasileira com alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública do estado de Minas 
Gerais a partir do uso dos Projetos de Trabalho. Procurou-se nessa investigação refletir sobre os 
principais desafios e possibilidades encontrados no desenvolvimento da temática das relações étnico-
raciais no espaço da escola e despertar no educando o interesse pela história da África e cultura afro-
brasileira, favorecendo a valorização da matriz africana no contexto social local e regional. Num 
primeiro momento, abordaremos a lei que assegura a obrigatoriedade da temática História e Cultura 
Afro-Brasileira nas escolas e apresentaremos as características mais relevantes dos projetos de trabalho. 
Percebe-se a partir da investigação que, além da história da África e cultura afro-brasileira serem vistas 
de maneiras estereotipadas e preconceituosas, o assunto é de difícil discussão no ambiente escolar e 
provoca desconforto em docentes e discentes. Observou-se ainda que a falta de flexibilidade nos 
tempos e espaços escolares, o currículo engessado e compartimentado e as precárias condições de 
trabalho aparecem como importantes entraves a atividades dessa natureza. A falta de interesse e 
formação precária dos professores também surge como uma questão relevante. Chama a atenção ainda 
nesse contexto, o preconceito das famílias em lidar com questões que envolvem a religiosidade africana. 
Assim, entende-se a superação dos desafios mencionados é necessária, a fim de ampliar e consolidar o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas significativas no contexto escolar que envolvam as questões 
étnico-raciais. Enfim, esta reflexão nos dá uma visão de possibilidade de abordagem que pode 
contribuir de maneira significativa para a desconstrução de valores negativos atribuídos aos 
afrodescendentes e valorizar a cultura afro-brasileira na escola básica. 

Palavras-chave: Projeto de Trabalho; Interdisciplinaridade; Diversidade Cultural; Cultura Afro-
brasileira. 
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Resumo 

Esta proposta de trabalho foi organizada com a finalidade de desenvolver análises e reflexões acerca da 
juventude que “habita” a escola pública de ensino médio. Em tempo, decorre de pesquisas realizadas 
com jovens alunos que se encontravam cursando o ensino médio e que residiam num município que se 
localiza no interior da Bahia. Vinculada ao eixo que contempla os estudos em torno do tema juventude, 
a referida proposta se edifica a partir dos seguintes objetivos: compreender as relações que jovens 
estudantes da escola pública de ensino médio constroem com a escola considerando, sobretudo, as 
sociabilidades por eles praticadas no contexto escolar; refletir acerca das crenças de jovens alunos da 
zona rural sobre o que significa aprender português e como essas crenças influenciam no processo de 
ensino-aprendizagem desses alunos na 1ª série do Ensino Médio de uma escola pública da rede 
estadual, no município de Guanambi-BA; analisar aspectos das trajetórias escolares de estudantes com 
foco nas suas escolhas pelos cursos técnicos, bem como as pessoas significativas que os influenciaram 
nessa escolha. No decorrer dos estudos optou-se por uma abordagem de cunho qualitativo tendo como 
prioridade as narrativas e posicionamentos dos jovens alunos advindos de entrevistas, assim como de 
grupo focal e questionários. Em conjunto, os estudos realizados desenvolvem indagações e reflexões 
acerca da escola de ensino médio, do seu currículo, da prática pedagógica, da formação docente e dos 
jovens alunos em suas trajetórias escolares e crenças. As pesquisas evidenciam que a escola pública de 
ensino médio assume relevante papel na vida dos jovens. Jovens esses que precisam ser vistos e 
reconhecidos como sujeitos concretos que fazem parte de um contexto maior de relações pessoais, 
culturais e econômicas. 

Palavras-chave:  Juventude. Ensino Médio. Crenças. Trajetórias Escolares. Sociabilidade. 

VIDA JUVENIL QUE “INVADE” A ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 

Zizelda Lima Fernandes – UESB 

INTRODUÇÃO 

Este artigo analisa dados provenientes de uma pesquisa de doutorado em educação 

desenvolvida com jovens estudantes do ensino médio (2017) no município de Guanambi (BA), cujo 

objetivo fora compreender as relações que jovens estudantes da escola pública/estadual de ensino 

médio constroem com a escola, considerando: o território de residência e a condição de gênero; as 

relações estabelecidas com a família e o trabalho e, sobretudo, as sociabilidades por eles praticadas 

no contexto escolar nas redes interativas. Assim, com vistas a uma melhor abordagem do tema, 

procuramos desenvolver um estudo fundamentado nos preceitos de uma metodologia qualitativa. 

Para tal, utilizamos de fontes documentais (pesquisa bibliográfica e declaratória, ata de resultados 

finais, projeto político-pedagógico e textos de políticas educacionais) e de fontes não documentais 

(observações diretas no campo, que constaram de diário de campo, conversas com professores e 

gestores; aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas). O campo investigativo 

constituiu-se de cinco escolas públicas da rede estadual de ensino médio regular e teve como 

principais interlocutores jovens alunos que se encontravam no primeiro ano do ensino médio. 
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A pesquisa se inseriu em um conjunto de estudos e reflexões realizados por pesquisadores e 

estudiosos das ciências humanas e sociais acerca da juventude e da escola de ensino médio no 

Brasil. Em tempo, se encontra vinculada às mudanças pelas quais passaram o Ensino Médio no que 

diz respeito ao intenso processo de expansão nos anos 90 com alcance para parcelas cada vez mais 

amplas da sociedade brasileira. Ou seja, com a chamada “expansão da escolarização”, houve no 

Brasil uma ampliação do acesso das camadas populares à escola pública de ensino médio. Como diz 

Corti (2010, p. 53), “Não há dúvidas quanto à magnitude das mudanças pelas quais o ensino médio 

passa a partir da década de 1970. [...] Na década de 1990 essa expansão ganha contornos de uma 

real democratização ou massificação do ensino”. Massificação, pois, a escola de ensino médio se 

ergue sem uma base material e conceitual que viesse proporcionar um ensino médio de qualidade 

social. 

Nesse contexto, adentraram pela escola jovens com processos de socialização distintos em 

condições econômicas, políticas, territoriais, culturais e sociais, em muitas situações, desfavoráveis 

– “percursos escolares tensos” (ARROYO, 2014, p. 158). Muitos desses jovens trazem às escolas 

histórias de lutas por garantia de um trabalho, por direito à moradia e a uma vida digna e justa. 

Esses sujeitos sociais cada vez mais frequentam a escola, embora cheguem, em sua maioria, 

atrasados, expõem para o cotidiano suas pautas culturais que se desdobram em grandes desafios, 

traduzidos nas “tensões e contradições de uma sociedade marcada pela desigualdade” (DAYRELL; 

MOREIRA; STENGEL, 2011, p. 15). Portanto, avança por essa escola uma população 

inferiormente posicionada na estrutura social e com formação sociocultural pouco familiarizada 

com a cultura escolar, fazendo surgir muitos desafios, dentre eles, o brotar de novas formas de 

exclusão, aliadas, principalmente, aos altos índices de reprovação, defasagem e abandono escolar. 

A escola, por sua vez, que sempre trabalhou com um público de perfil mais definido em 

relação ao ser aluno e às normas escolares se apresenta resistente diante desse novo público, não 

conseguindo, em muitas circunstâncias, redefinir-se internamente e compreender aspectos 

fundamentais da dimensão do ser jovem e do ser aluno nos dias atuais. Os jovens alunos, contudo, 

para conseguirem permanecer na escola, adicionam suas experiências de vida nesse espaço 

chegando a romper com as regularidades e a imprimir as suas marcas, de forma que a escola passa a 

representar um território, sobretudo de sociabilidade. 

Nesse contexto, importa assinalar, também, as mudanças com as quais vem passando o 

mundo no século XXI. Mudanças que incidem diretamente nas múltiplas dimensões da vida 

sociocultural, motivando “nova configuração social” (SETTON; MARTUCCELLI, 2011), que se 
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firma nas relevantes alterações ocasionadas no processo de socialização das instituições clássicas. 

Diante desse fluxo, desponta uma nova geração, a juventude. Geração cada vez mais atingida nos 

modos de vida, na forma de socialização, nas relações que estabelece com a família, com a escola e 

com o trabalho, enfim, nas suas demandas e perspectivas. Essa nova geração arrasta para o interior 

da escola “novos modos de ser jovem” (DAYRELL, 2012) e intervêm diretamente nos modos de 

socialização escolar. 

Considerando o cenário apresentado, conferiram à mencionada tese doutoral as seguintes 

questões: de que maneira os jovens estudantes do ensino médio constroem relações no atual 

contexto escolar? Como esses jovens constituem grupos de sociabilidade nesse espaço? Qual a 

percepção que esses jovens têm sobre a escola de ensino médio e sobre si mesmos como alunos 

dessa escola? Especificamente, este artigo, propõe tecer discussões e reflexões em torno da 

juventude que adentra a escola de ensino médio nas últimas décadas com ênfase nas suas vivências 

no contexto escolar pautadas nas experiências socializadoras e de sociabilidade. 

Apreender o modo de ser e viver dos/as jovens estudantes do ensino médio não se resume a 

conhecer simples alunos/as, mas implica em enxergar a posição de sujeitos que se relacionam com a 

instituição escola, com os outros e consigo mesmo/a. No percurso metodológico prevaleceram, por 

conseguinte, as narrativas, percepções e representações juvenis advindas das entrevistas 

semiestruturadas - total de 25 jovens do primeiro ano do ensino médio distribuídos entre as cinco 

escolas de rede pública de ensino médio regular localizadas em Guanambi (BA). Recorremos, 

também, aos registros feitos no diário de campo a partir das observações realizadas nas escolas (ano 

de 2014 e primeiro semestre de 2015), assim como a uma literatura que se ampara nos estudos 

sobre juventude e escola de ensino médio. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Conforme Abrantes (2012, p. 05), “a socialização é o processo através do qual participamos 

no mundo social e, em simultâneo, incorporamos linguagens, disposições e valores que favorecem 

essa participação”. Em tempo, a família, a escola, o trabalho, a religião, os meios de comunicação 

de massa, constituem mediações nos processos de socialização. Pela socialização aprendemos os 

significados sociais e nos identificamos com eles transformando-os em nossos próprios significados 

(DAYRELL, 2005). 

Em se tratando da socialização juvenil, esta, incide em diversos espaços e tempo e afeta os 

patamares em que se dá a vida escolar. Assim, considerando as diversas instâncias de socialização 
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que se fazem presentes na vida dos jovens nos dias de hoje podemos dizer que estes “convivem com 

uma pluralidade de influências que desestruturam, fragmentam as relações, favorecendo uma 

multiplicidade de escolhas, de adesões” (ANDRADE, 2005, p. 24) 

De tal modo, os recentes processos de construção social marcam os jovens por meio das 

múltiplas redes de relacionamento que se apresentam com novas formas de socialização, traduzidas 

nas vivências em grupo – a sociabilidade. Logo, a sociabilidade se faz primordial no processo de 

socialização que os jovens vivenciam com os grupos, seja na possibilidade de escolhas, seja no 

processo de construção de sentidos, seja na constituição da autonomia. Em suas análises Dayrell 

(2007, p. 1111) afirma que: 

[...] A sociabilidade tende a ocorrer em um fluxo cotidiano, seja no intervalo entre as ‘ 

obrigações’, o ir-e-vir da escola ou do trabalho, seja nos tempos livres e de lazer, na 

deambulação pelo bairro ou pela cidade. Mas, também, pode ocorrer no interior das 

instituições, seja no trabalho ou na escola, na invenção de espaços e tempos 

intersticiais, recriando um momento próprio de expressão da condição juvenil nos 

determinismos estruturais. 

Nessas circunstâncias, a escola de ensino médio vem a ser um espaço favorável à 

sociabilidade ao proporcionar aos jovens possibilidades de “trocar ideias” e compartilhar com os 

pares gostos e afinidades. Originam-se daí laços “que têm em si mesmos sua razão de ser” 

(DAYRELL, 2005, p. 184). 

À luz das observações realizadas no contexto escolar, percebemos que os jovens estudantes, 

em profusão, atribuem centralidade às relações que estabelecem com seus pares na escola e, de 

modo geral, “forjam” o currículo prescrito e minimizam a autoridade do professor. Registramos no 

diário de campo, uma cena que ocorrera no interior de uma sala de aula, intitulada “O cenário de 

uma aula na escola de ensino médio”, que vem confirmar essa questão. 

Sala de aula organizada em dois grandes grupos. Múltiplas conversações de jovens 

alunos se cruzam naquele espaço.  No canto direito da sala, certos jovens se entrosam 

com a leitura de um texto sobre a Mulher em Gregório de Matos. De repente, em meio 

à profusão de vozes, longas risadas se ouvem. Tão logo, uma jovem lê em voz alta 

“gozando dos prazeres” “gozar da flor da mocidade”. A professora interrompe, pede a 

atenção da turma e sugere àquele grupo que socialize as discussões, ao que um dos 

componentes do grupo pergunta: Professora, o que é gozar? Breve silêncio seguido de 

risadas. Ao fundo da sala um jovem grita “gozar é bom, muito bom!” Outro coro de 

risadas. A professora não responde. Em meio ao burburinho entremeado por risadas, 
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ela tenta expor, para a classe, outros pontos do texto. Bem pouco consegue. Outro 

grupo, mais ao fundo da sala, se encontra com um texto de Cecília Meireles que trata 

da “transitoriedade do sentimento”. Alguns componentes desse grupo discutem sobre 

o amor incondicional. Ao que a professora pergunta: ‘será que ainda existe esse amor 

por alguém?’ Uma aluna responde: ‘Existir, existe, só não é recíproco’. A professora 

começa a falar num tom mais alto sobre o transitório na vida, a turma pouco se 

interessa. Conversas se entrecruzam. Um ou outro tenta participar falando frases soltas 

‘temos que viver’, ‘é isso!’.  Tremenda barulheira, som alto e indistinto. Nesse 

instante, nas proximidades da escola um carro de som passa fazendo propaganda, 

colaborando mais, ainda, para a movimentação dispersiva. De repente, a campainha 

soa e os jovens alunos em pares, se dirigem para a porta, envoltos em suas longas 

conversas, histórias, parcerias e brincadeiras. Poucos foram aqueles que ficaram 

sentados (NOTAS DO DIÁRIO DE CAMPO, set. 2014). 

O cenário descrito expressa a realidade cotidiana de muitas escolas de ensino médio. Jovens 

alunos revelam a força do coletivo e redimensionam as relações no interior da sala de aula. Nesse 

universo, dinâmico e desafiador, vemos uma juventude plural que, nos dizeres de Caierão (2008, p. 

86), “forma uma escola paralela à instituição da qual são alunos. Escola oculta, mas não menos real, 

a nosso juízo, a que atrai e mantém os jovens”. Pois, as aulas se tornam secundárias e a autêntica 

vida ocorre nas redes interativas, não somente na sala de aula, mas, e principalmente, nos intervalos 

e nas aulas vagas. De forma intensa, os jovens transformam a escola em um espaço de sociabilidade 

por excelência, espaço coletivo de relações grupais. 

Conforme observado, dimensões da subjetividade juvenil penetram e se espalham pelo 

mundo escolar sem pedir licença. Naquele espaço os jovens alunos “[...] estruturam as suas práticas 

e discursos, os seus trajetos e projetos, as suas identidades e culturas” (ABRANTES, 2003, p. 93). 

Assim sendo, a escola não é somente um espaço de aprendizagem, mas um espaço de se viver e 

experienciar a condição juvenil. 

Porém, atravessada por amplos desafios, a escola não consegue romper com a imagem do 

“aluno ideal” e tensiona com aquela juventude que transforma o seu espaço físico em lugar, 

exclusivo de interações. Ao negar essa “nova configuração” construída pela juventude em sua 

diversidade, a escola assume uma posição de não reconhecimento e aceitação da realidade concreta 

dos sujeitos sociais que “invadem” o seu espaço, passando a não valorizar a cultura e os saberes 

provenientes da experiência desses jovens alunos vivida em outros contextos sociais. A análise dos 

dados nos permite inferir que parte significativa dos jovens estudantes do ensino médio foi 
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incorporada ao sistema público de ensino na condição, exclusiva, de alunos, portanto, descolados da 

sua condição juvenil. 

Em tempo, os jovens alunos, sujeitos da pesquisa, em seus distintos modos de viver a 

juventude sentiam consideráveis dificuldades em uma escola que não era um lugar tão fácil de ser 

“habitado”, pelo menos para a maioria deles. Poucos eram aqueles que possuíam um capital 

econômico e cultural favorável à apropriação da cultura escolar. Para Setton e Martuccelli (2009, p. 

389), “a presença da escola enquanto vetor de secularização e democratização do saber ainda não 

fizera tradição”. Tudo isso gera conflitos e tensões. Por exemplo, uma das alunas entrevistadas diz 

que muitos problemas vividos no contexto escolar ganham realce por falta de diálogo, por não 

escutá-los. Vejamos: 

Eu acho que a maioria vê muito jovem que só faz bagunça, que não quer nada. Mas, 

no fundo, no fundo não é exatamente isso. Os professores deveriam conhecer mais 

para estar falando ‘ah, tal aluno não quer nada’. Se você conversar com a pessoa, você 

vai ver que ela tem motivo pra fazer aquilo (BIBI, nov.2014).  

Em alguns momentos os jovens entrevistados davam relevo às relações positivas que 

estabeleciam com a escola e com os seus professores, ressaltando que as relações se constroem não 

somente por meio das divergências, mas também pela parceria, pela interação que estabelecem 

mediante trocas de conhecimento, elos de amizade e confiança. Nesse aspecto, Dayrell et al. (2003, 

p. 21) enfatizam que “Ocorrem sensíveis mudanças para melhor no relacionamento entre estudantes 

e professores quando estes vão deixando de ser vistos apenas como alunos para serem enxergados 

como jovens a partir de suas identidades culturais”. 

Os jovens alunos se expressavam de forma contundente quando tratavam de questões que se 

faziam presentes na relação com os seus professores. Assim, sugeriram maior engajamento e 

compromisso do professor com a prática pedagógica, assim como, que os profissionais da educação 

direcionem o olhar para as distintas juventudes. Em tempo, se reconheciam como sujeitos que 

exerciam forte influência no interior da escola e, principalmente, na sala de aula, até mesmo de 

forma negativa. Nesse contexto, acrescentamos três pontos que consideramos relevantes: em 

primeiro lugar, a maioria dos jovens, no decorrer das entrevistas, ao se referir à escola ou aos 

professores, tinha como foco a possibilidade de falar e de ser escutado, como nestas falas: 

É importante também as pessoas saberem o que se passa assim na nossa cabeça, é 

muito importante a pessoa saber qual é o pensamento de um jovem em relação, sabe, à 

vida, à escola. Pra mim não teve nada que me incomodou porque eu respondi, na 
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maior naturalidade. Eu falo o que eu penso o que eu acho então isso pra mim foi 

tranquilo e legal! (ROSE, out. 2014, grifo nosso). 

[...] O professor não sabe o que eu passo dentro de casa, as necessidades que a gente 

passa. Não sabe, pra poder falar ‘ah não quer fazer nada, não gosta de estudar’, não 

senta com a gente pra saber o que a gente tem pra dizer, pra desabafar. Não sabe (NIL, 

jan. 2015, grifo nosso). 

A vida juvenil que “submerge” o espaço escolar passa a conviver com as mencionadas 

tensões entre o ser jovem e o ser aluno. Ao rotular o jovem, ajustando-o no grupo de alunos que 

“não querem nada”, “que não têm projetos de vida”, “que não têm referência nenhuma”, 

“arruaceiros”, “problemáticos”, a escola expulsa o jovem aluno do seu espaço, provoca a revolta 

desse sujeito ou até mesmo uma indiferença a tudo e a todos. Observamos, por diversas vezes, que 

questões referentes aos jovens alunos eram particularizadas e vinham acompanhadas de um 

sugestivo diagnóstico que portava respostas convincentes para a própria escola e para a sociedade 

como um todo. Discursos, representações, que acabavam designando o caminho que aquele sujeito 

sociocultural deveria seguir. 

Em segundo lugar, recorremos às reflexões feitas por Leão (2011) quando estuda os jovens 

em suas relações com a escola em contextos de desigualdade. Para o autor, ser aluno nos tempos 

atuais trata, cada vez mais, de uma escolha. Pois, “muitos alunos não estão a assumir de uma 

maneira passiva a autoridade pedagógica. Não se subjetivam como ‘estudantes’ da mesma forma 

que antes” (LEÃO, 2011, p. 110).  Talvez, essa seja uma das chaves primordiais no estudo da 

conflituosa relação dos jovens com a escola de ensino médio nos tempos atuais. Em continuidade, o 

autor afirma que, “como nos lembram alguns autores como Bernard Charlot (2000) e François 

Dubet (1998), o ser aluno é uma construção subjetiva. Os sujeitos não se tornam alunos apenas por 

uma imposição externa” (LEÃO, 2011, p. 110). 

É sabido que o próprio discurso regulador da escola se estende para toda a sociedade com 

promessas de “garantia de um futuro melhor”. Porém, muitas vezes, o aluno adota esse discurso, 

mesmo que seja um discurso sem sustentação. Para Setton e Martuccelli (2015, p. 1390) “vivendo 

em meio a sociedades que se percebem como dotadas de estruturas sociais rígidas e com escassas 

oportunidades, a escola é, para muitas famílias populares, a única via possível – por improvável que 

seja – de mobilidade social”. 

Em terceiro lugar, após entrevistas com os jovens, cogitamos a possibilidade de que parte 

expressiva dos profissionais da educação se encontra sem direção ou desestimulada frente ao “novo 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1187 

público” que adentra a escola pública. De modo geral, há uma distância de prioridades, de valores, 

de formação. Esta questão explica posicionamentos de profissionais da educação, pais e da própria 

sociedade quando adotam o discurso saudosista “no meu tempo não era assim” ou, ainda, “esses 

jovens de hoje não querem nada com a escola”, transferindo para os jovens toda a responsabilidade 

de algo bem mais complexo que revela conflitos de gerações, concepções distorcidas da juventude, 

currículo escolar totalmente descomprometido com a realidade sociocultural do aluno, entre outras 

questões. 

No decorrer da pesquisa encontramos jovens alunos que tinham em seu imaginário muitos 

projetos de vida, porém projetos com expectativas diferentes dos projetos dos professores. Ao se 

apoiarem na verdade absoluta de que “os jovens alunos não têm projetos”, aqueles profissionais da 

educação fechavam vias possíveis de diálogo com os jovens e, alguns deles, utilizavam-na para 

justificar a sua negligência frente ao jovem aluno. Em tempo, importa dizer que projetos juvenis 

adquirem dimensões variadas e se encontram vinculados, em muitas circunstâncias, às condições 

socioculturais, materiais, territoriais do jovem aluno, entre outros. Para Alves (2013, p. 195), “em 

determinados contextos a possibilidade de escolha é muito limitada e os jovens precisam, orientar-

se, por vezes, pelas contingências”. 

Importa ressaltar, ainda, que os jovens alunos viviam entre as demandas do presente e os 

projetos para o futuro. Esses sujeitos, em sua maioria, eram receptivos e, em suas histórias, 

revelaram-se sofredores, sonhadores, batalhadores, guerreiros, entre outros, que põem à prova um 

ser singular e, ao mesmo tempo, um ser coletivo, como diz Sposito (2013) em suas reflexões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados dos estudos realizados em torno da escola de ensino médio e da juventude que 

a freqüenta nos levam a reconhecer que os profissionais da educação precisam se atentar para a 

maneira de conceberem as juventudes que se encontram inseridas no contexto escolar e também 

para a forma como os jovens estudantes se percebem como alunos. Jovens esses que, em sua 

maioria, estabeleciam uma relação mecânica e até mesmo de indiferença com os saberes. 

Concordamos com Charlot (2013, p. 02), quando diz que “recuperar o sentido do aprender e o 

prazer em estudar está entre os desafios de hoje”. 

Portanto, mesmo diante das “conquistas” a escola de ensino médio precisa passar por 

mudanças, o que requer, de antemão que considere as juventudes que a freqüentam em sua 

realidade social e cultural, ou seja, em sua diversidade. Torna-se fundamental pensar e investir em 
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um projeto de ensino médio que priorize os saberes, que priorize as demandas da juventude 

contemporânea e, sobretudo, que se volte para a formação dos profissionais da educação. 
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Resumo 

Este artigo analisa dados provenientes de uma pesquisa de doutorado em educação desenvolvida com 
jovens estudantes do ensino médio (2017) no município de Guanambi (BA), cujo objetivo fora 
compreender as relações que jovens estudantes da escola pública/estadual de ensino médio constroem 
com a escola, considerando: o território de residência e a condição de gênero; as relações estabelecidas 
com a família e o trabalho e, sobretudo, as sociabilidades por eles praticadas no contexto escolar nas 
redes interativas. Impuseram-se à tese as seguintes questões: de que maneira os jovens estudantes do 
ensino médio constroem relações no atual contexto escolar? Como esses jovens constituem grupos de 
sociabilidade nesse espaço? Qual a percepção que esses jovens têm sobre a escola de ensino médio e 
sobre si mesmos como alunos dessa escola? Em específico, este artigo, propõe tecer discussões e 
reflexões em torno da juventude que adentra a escola de ensino médio nas últimas décadas com ênfase 
nas suas vivências escolares pautadas nas experiências socializadoras e de sociabilidade. No percurso 
metodológico prevaleceram as narrativas juvenis advindas das entrevistas semiestruturadas - total de 25 
jovens do primeiro ano do ensino médio de cinco escolas públicas de ensino médio regular localizadas 
em Guanambi e os registros feitos no diário de campo a partir das observações realizadas nas escolas, 
além da literatura que se ampara nos estudos sobre juventude e escola de ensino médio. Como 
resultados destacamos que mesmo diante das conquistas a escola de ensino médio precisa passar por 
mudanças, o que requer, de antemão que considere as juventudes que a freqüentam em sua realidade 
social e cultural, ou seja, em sua diversidade. Torna-se fundamental investimentos em um projeto de 
ensino médio que priorize os saberes, que priorize as demandas da juventude contemporânea e, 
sobretudo, que se volte para a formação dos profissionais da educação. 

Palavras – chave: Juventude. Ensino Médio. Sociabilidade. 

O QUE SIGNIFICA APRENDER PORTUGUÊS? CRENÇAS DE JOVENS ALUNOS DA ZONA 

RURAL 

Solange Montalvão de Oliveira – CEGLVF 

INTRODUÇÃO 

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

O nosso interesse pelas crenças dos alunos acerca da língua materna, especialmente as dos 

jovens alunos da zona rural, foi se concretizando à medida que, em nossa experiência como 

professora de Língua Portuguesa da educação básica há muito anos, vivenciamos situações diversas 

em que os discentes demonstravam verdadeira ojeriza pela disciplina, associando a ela toda a 
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responsabilidade pelos transtornos que enfrentavam no processo de aprendizagem, como a “pedra 

no meio do caminho” citada pelo poeta. 

Esses transtornos refletem uma gama de crenças que vão desde a associação da língua à 

aprendizagem de regras e classificação de palavras prescritas pela gramática normativa até a 

concepção de que o português é muito difícil, daí não saberem falar português. Tais crenças se 

aprofundam mais ainda nos discursos dos jovens alunos da zona rural, que, por uma série de fatores 

relacionados às condições adversas no que tangem a sua aprendizagem nas aulas de Língua 

Portuguesa, essas dificuldades tendem a ser maiores. 

As crenças sobre o ensino e a aprendizagem de línguas, podem nos dizer muito sobre o que 

ambos representam para os principais protagonistas desse processo - o professor e o aluno - 

destacando suas ações, comportamentos, estratégias e concepções  uma vez que, de acordo com 

Garbuio (2007, p. 117), “quanto mais soubermos sobre as crenças, mais poderemos fazer sobre elas, 

com elas e a partir delas”. 

Foi nessa perspectiva que desenvolvemos esta pesquisa, para buscar, no espaço da escola 

pública, nos contextos de ensino de língua portuguesa como língua materna no Ensino Médio, as 

crenças dos alunos da zona rural. Pois, além de tantas outras dificuldades que enfrentam nos 

pedregosos e terrosos caminhos que percorrem para chegar às escolas da zona urbana, trazem em 

sua bagagem um acúmulo de crenças acerca dessa língua. E a compreensão do que esses sujeitos 

pensam sobre ela e suas razões poderá nos ajudar a desenvolver estratégias de modo a amenizar as 

dificuldades que esses alunos encontram nas aulas de Língua Portuguesa. 

Este estudo, portanto, representa um pequeno recorte da nossa dissertação de mestrado, cujo 

objetivo foi investigar como as crenças de jovens alunos oriundos da zona rural acerca do ensino de 

língua portuguesa influenciam a aprendizagem deles na 1ª série do Ensino Médio de uma escola 

estadual, no município de Guanambi-BA, e de que modo o professor, tendo conhecimento sobre 

elas, pode contribuir para a reflexão e a construção de novas estratégias que intervenham nessa 

realidade. Por se caracterizar como um breve recorte devido à limitação de espaço, este trabalho 

traz como objetivo refletir acerca das crenças de jovens alunos da zona rural sobre o que significa 

aprender português e como essas crenças influenciam no processo de ensino-aprendizagem desses 

alunos na 1ª série do Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual, no município de 

Guanambi-BA. 

A fim de atender ao objetivo proposto, adotamos a abordagem qualitativa de pesquisa, pois, 

ao buscarmos nos conceitos e características sobre as diversas abordagens de pesquisas, observamos 
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que “a pesquisa qualitativa nasceu da preocupação em entender o outro” (DENZIN; LINCOLN, 

2006, p. 15). Essa metodologia nos propiciou uma maior interação com os sujeitos dentro e fora do 

contexto pesquisado, o que contribuiu para o estabelecimento de relações de respeito e confiança 

entre nós e favoreceu maior liberdade de expressão por parte desses sujeitos, motivando-os a 

falarem sobre suas dificuldades, suas apreensões, suas atitudes frente ao ensino da língua materna, 

expondo suas crenças e suas verdades durante os vários momentos em que dialogamos. 

A pesquisa foi desenvolvida em duas turmas do 1º ano do Ensino Médio, do turno 

vespertino, formadas só por jovens alunos da zona rural, em um colégio estadual do município de 

Guanambi-BA. Além dos alunos, participaram também a professora de Língua Portuguesa das 

turmas e a diretora do colégio. 

Utilizamos alguns procedimentos metodológicos e instrumentos de geração de dados que 

possibilitaram a análise e a compreensão das crenças dos alunos, como a observação participante; o 

questionário aplicado a todos os alunos; a entrevista semiestruturada, realizada com alguns alunos 

de cada turma, com a professora regente e com a diretora da instituição, a fim de nos ajudarem a 

esclarecer determinadas situações ocorridas na escola e com os sujeitos deste estudo. O uso desses 

instrumentos será melhor descrito posteriormente. A análise dos dados foi feita mediante o diálogo 

com teóricos que discutem crenças e ensino de língua portuguesa como Antunes (2003, 2007); 

Barcelos (2004, 2006, 2007); Garbuio (2007); Luft (2007); Silva (2005, 2006, 2010); dentre outros. 

OS PRIMEIROS PASSOS DA CAMINHADA: CONHECENDO AS CRENÇAS E OS 

SUJEITOS DA ZONA RURAL 

As crenças fazem parte do homem “já que ser humano é acreditar em algo, é construir 

saberes e teorias para interpretar o que nos cerca”. (BARCELOS, 2007, p. 30). Assim, o homem, 

nos mais diversos contextos de interação verbal, nas relações com os seus pares, desenvolve ideias e 

percepções acerca do mundo que o cerca, constituindo, desse modo, as suas crenças. Essas crenças 

são tão importantes para a compreensão das atitudes humanas que, segundo Breen (1985, apud 

BARCELOS, 2004, p. 125), “nenhuma instituição ou relacionamento humano pode ser 

adequadamente entendido, a menos que consideremos as suas expectativas, valores e crenças”. 

Em função da estreita relação entre homem e crenças, o estudo deste conceito tem 

despertado o interesse de várias áreas do conhecimento já há muito tempo, dentre elas a Educação 

(PAJARES, 1992; BARCELOS, 2004, 2007b; SILVA, 2006, 2010). Com relação ao campo da 

educação, John Dewey, filósofo e pedagogo americano, ressalta a importância que esta deve dar ao 
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modo de pensar das pessoas, sendo as crenças essenciais neste sentido, uma vez que “cobrem todos 

os assuntos para os quais ainda não dispomos de conhecimento certo, dando-nos confiança 

suficiente para agirmos [...]” (DEWEY, 1933, p. 6, apud SILVA, 2005, p.58). 

A investigação das crenças, por essas e outras razões, tem despertado o interesse de muitos 

linguistas aplicados. No exterior, as primeiras pesquisas começaram na década de 1980, porém, no 

Brasil, são mais recentes, sendo que as primeiras datam da década de 1990 do século XX. De 

acordo com Barcelos (2006, p. 15), uma das primeiras estudiosas sobre crenças em Linguística 

Aplicada (LA) neste país, 

Nunca se publicou tanto a respeito de crenças no Brasil e no exterior desde 1995. 

Passados 10 anos de pesquisas mais sistemáticas a respeito de crenças em nosso país, 

os estudos nessa área vêm avançando cada vez mais. Em se tratando de um conceito 

que não se presta a investigação tão facilmente, conforme afirmou Pajares (1992), isso 

é um grande feito. 

Ainda conforme Barcelos (2006), desde os primeiros estudos sobre esse tema em LA, há 

destaque para os focos na identificação de crenças no ensino-aprendizagem de línguas, 

principalmente o inglês, além da preocupação com a influência dessas na prática do professor e na 

aprendizagem dos alunos. 

No que tange ao ensino de língua portuguesa, alguns estudos sobre o que professores e 

alunos dizem acerca do modo como grande parte das escolas brasileiras  desenvolve o trabalho com 

a língua materna denunciam que ainda predomina a “persistência de uma prática pedagógica que, 

em muitos aspectos, mantém a perspectiva reducionista do estudo da palavra e da frase 

descontextualizadas” (ANTUNES, 2003, p. 19). Essa prática pedagógica, ao invés de desenvolver 

no aprendiz a visão de língua como um fator de identidade cultural e como elemento de interação 

verbal, na realidade, tem alimentado crenças que tornam essa língua distante do falante, difícil de 

ser usada, cheia de preconceitos linguísticos e como sinônimo da gramática normativa como 

destaca  Antunes (2007, p. 22, grifos da autora): 

A língua não pode ser vista tão simplistamente, como uma questão, apenas, de certo e 

errado, ou como um conjunto de palavras que pertencem a determinada classe e que 

se juntam para formar frases, à volta de um sujeito e de um predicado. A língua é 

muito mais que isso tudo. É parte de nós mesmos, de nossa identidade cultural, 

histórica, social. [...] Falar, escutar, ler, escrever reafirma, cada vez, nossa condição de 

gente, de pessoa histórica, situada em um tempo e em um espaço. Além disso, a 

língua mexe com valores. Mobiliza crenças. Institui e reforça poderes. 
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Mediante tais aspectos, a nossa opção por investigar as crenças dos jovens alunos oriundos 

do meio rural sobre o que significa aprender português foi motivada pela grande dificuldade que 

muitos deles têm apresentado com relação à aprendizagem de Língua Portuguesa como língua 

materna, ao chegarem ao colégio, cenário da nossa pesquisa, além das crenças que eles trazem 

sobre a sua relação com o uso dessa língua na escola. 

OS DESAFIOS DOS CAMINHANTES DOS CAMINHOS DA ZONA RURAL NA ESCOLA DA 

CIDADE 

Os sujeitos selecionados para este estudo foram jovens alunos que estavam cursando, no ano 

de 2012, a 1ª série do Ensino Médio em um conceituado colégio estadual do município de 

Guanambi, no interior da Bahia. Esses alunos cursaram o Ensino Fundamental I e II na zona rural e 

para os que desejavam continuar os estudos, precisariam se deslocar para o perímetro urbano a fim 

de cursar o Ensino Médio. 

No ano de 2012, na instituição supracitada, foram formadas duas turmas da 1ª série do EM 

só de alunos da zona rural, que segundo a diretora do colégio essa separação era necessária “para 

facilitar a vida desse aluno, até mesmo a nível de trabalho, de condições de transporte, a gente 

acaba tendo que fazer a separação” (Diretora do CEGLVF - entrevista realizada em 09 de outubro 

de 2012). Foram eles os escolhidos como sujeitos da nossa pesquisa. Essas turmas, denominadas 

aqui de T1 e T2, totalizaram, no início daquele ano letivo, 39 e 30 alunos matriculados, 

respectivamente. Porém, 01 aluno da T1 e 04 da T2 evadiram-se, além de 01 aluna da T1 que ficou 

doente nesse período. Desse modo, participaram da pesquisa 37 alunos da T1 e 26 alunos da T2. 

Os dados que serão apresentados neste estudo foram gerados a partir: da observação 

participante realizada em 22 aulas, sendo 11 em cada turma, perfazendo um total de 18 aulas na 

primeira unidade e mais 04 na segunda unidade, com registro no diário de campo; das respostas ao 

questionário aplicado a todos os alunos participantes da pesquisa; e da entrevista semiestruturada 

realizada com 18 alunos, sendo 9 de cada turma. Como critérios de seleção optamos pelos que já 

haviam sido reprovados uma ou mais vezes no componente curricular Língua Portuguesa, os que 

disseram gostar e os que não gostavam dessa disciplina. 

Sobre a alocação dos jovens alunos da zona rural em turmas separadas dos estudantes da 

zona urbana, entendemos que tal atitude tende a causar nestes efeito adverso àquele que a escola se 

propõe a desenvolver, isto é, a interação entre os seus aprendizes e o respeito às diversidades 

culturais que os sujeitos, ao adentrarem o espaço escolar, trazem do seu meio, além de possibilitar-



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1194 

lhes, nas relações com o outro e com o diferente, o desenvolvimento de novos conhecimentos. 

Além disso, os alunos do meio rural chegam à escola com um certo sentimento de não-

pertencimento ao lugar e a separação pode aprofundar ainda mais essa sensação, pois, conforme 

Rios (2011, p. 109): 

A relação estabelecida entre os alunos e alunas da roça com a escola da cidade é 

construída, inicialmente, a partir de um sentimento de não-pertencimento, 

estranhamento e de deslocamento. Embora tenham um respeito ao lugar, considerem-

no importante para suas vidas, não se sentem à vontade ao chegar lá. 

A maioria desses alunos também se posiciona contra a separação, pois alegam preferir 

estudar em salas com colegas de vários lugares, devido à importância de fazer novas amizades, de 

trocar conhecimentos e conviver com pessoas de caraterísticas diferentes, porque tudo isso 

proporciona novas relações, conforme destaca a aluna A 24 (grifos nossos): “eu preferia estudar 

numa sala com alunos diferentes, que aí você conhece mais pessoa, forma mais amizade [...] só 

que é ruim por causa do horário. A gente sai mais cedo” (Aluna 24/Turma 1 – entrevista realizada 

em 05 de setembro de 2012). 

Entretanto, observamos que mesmo quando o aluno diz preferir ficar com os colegas do 

mesmo lugar de origem, a justificativa é o receio de sofrer preconceito por acreditar que sendo do 

meio rural será visto como diferente e inferior aos que não são desse meio, como denuncia A 9 “eu 

prefiro estudar com colegas da minha região, que todo mundo sabe como a gente é, porque, 

muitas vezes, alunos que não mora na zona rural acha que, porque a gente é da zona rural, que 

eles é melhor que a gente” (Aluno 9/Turma 1 – entrevista realizada em 04 de setembro de 2012). 

Isso pode contribuir para o surgimento “nessa fase da história de vida de alunos e alunas da 

roça a constituição do ‘estrangeiro’ na escola da cidade” (RIOS, 2011, p. 109, grifos da autora), 

reforçando ainda mais suas crenças. 

DESCOBRINDO AS PEDRAS NO MEIO DO CAMINHO: O QUE DIZEM AS CRENÇAS DOS 

ALUNOS 

As crenças adquiridas ao longo da nossa vida podem refletir muito o que pensamos a 

respeito daquilo que aprendemos, de como aprendemos, do contexto onde aprendemos, de quem 

nos ensina, bem como do uso que fazemos de tudo o que aprendemos. Nessa perspectiva, Miccoli 

(2010, p. 139) ressalta que uma das formas de pesquisar essas crenças é “a partir de relatos de 

aprendizes sobre a sua compreensão daquilo que vivenciam em seus processos de aprendizagem”. 
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Desse modo, a fim de descobrir e compreender as crenças dos jovens alunos da zona rural que 

estavam cursando a 1ª série do Ensino Médio, na sede do município de Guanambi, buscamos ouvi-

los para identificar o quê, na concepção desses sujeitos, representa o processo de ensino-

aprendizagem da língua materna no âmbito escolar. 

Durante a geração dos dados, fomos construindo algumas categorias descritivas com base 

nos questionamentos da pesquisa. Por este texto representar um breve recorte, agrupamos os dados 

aqui representados em apenas uma das categorias que se constituíram eixos temáticos discutidos 

nos resultados e que serão apontados nesta parte do trabalho. 

CRENÇAS DOS ALUNOS SOBRE O QUE SIGNIFICA APRENDER PORTUGUÊS: UM 

CAMINHO COM MUITAS PEDRAS 

Para início das discussões, partimos dos dados que refletem o que os aprendizes pensam 

acerca do que “significa aprender Português”. As respostas que apareceram com maior frequência, 

em ambas as turmas, foram assim agrupadas: (1) Usar as regras da gramática, saber as classes 

gramaticais (substantivos, adjetivos, verbos, pronomes), o significado das palavras, a ortografia, a 

pontuação, falar correto, falar melhor. (2) Ler e interpretar textos. 

Cada uma dessas respostas demonstra o quanto o ensino de língua portuguesa reflete a vida 

escolar desses sujeitos. Observamos que a crença de que aprender português é aprender a 

gramática normativa foi marcante nas respostas dos alunos. No caso da T1, essa crença foi a que 

teve o maior destaque, com 42,31%, enquanto na T2 foi a segunda mais citada (28,57%). Na 

concepção desses alunos está presente aquilo a que eles foram mais expostos no decorrer de todo o 

percurso de estudante, como podemos perceber nos excertos destacados: 

É aprender sobre as palavras, substantivos, adjetivos, pronomes, verbos [...] é 

classificação das palavras, mas, não me interesso muito não, acho português meio 

chato. (Aluna 27/Turma 1 – entrevista realizada em 05 de setembro de 2012). 

É aprender um pouco da língua, da gramática, [...] os substantivos [...] as classes 

gramaticais [...], saber pontuar o texto ao escrever, saber a pontuação correta [...] só 

isso. (Aluna 19/Turma 2 – entrevista realizada em 12 de setembro de 2012). 

Aprendi até a 8ª série [9º ano] classe gramatical [...] era mais classe gramatical. (Aluna 

22/Turma 2 – entrevista realizada em 12 de setembro de 2012). 

Aprender como se fala [...] falar melhor e não falar errado, pra mim é assim. Muitas 

palavras que a gente fala, ingual diz que o nome é “Morrinhos” [lugar onde ela mora], 
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mas eu falo “Murrim”, aí diz que é errado [...] eh, muitas coisas assim, diz que eu nem 

sei falar direito, mas eu sei. (Aluna 01/Turma 1 – entrevista realizada em 04 de 

setembro de 2012). 

Essa crença, devido à grande incidência de respostas dos alunos, registra uma amostra do 

que se ensina nas escolas, ou seja, muitas delas ainda têm privilegiado a gramática normativa, cujo 

ensino está pautado nas terminologias e na metalinguagem, isto é, mais voltado para a classificação 

de palavras a partir de frases, muitas vezes, descontextualizadas. Além disso, concebe a língua 

como única e imutável, baseando-se na condenação do “erro” quando o aluno foge às normas pré-

estabelecidas, como destaca Antunes (2003, p. 32, grifos da autora), ao falar do ensino dessa 

gramática: 

Uma gramática voltada para a nomenclatura e a classificação das unidades; portanto, uma 

gramática dos “nomes” das unidades, das classes e subclasses dessas unidades (e não das regras de 

seus usos). [...] Vale a pena lembrar que, de tudo o que diz respeito à língua, a nomenclatura é a 

parte menos móvel, menos flexível, mais estanque e mais distante das intervenções dos falantes. 

Talvez, por isso mesmo, seja a parte “mais fácil” de virar objeto das aulas de língua. 

Além disso, o ensino tradicional de base gramatical faz proliferar a ideia de que a língua 

apresenta uma homogeneidade e, por essa razão, só há uma forma adequada de usá-la. Como esses 

alunos não falam conforme a variedade culta da língua, é natural, portanto, que passem a acreditar 

que sua língua é errada e aprender português é saber falar “correto”, como registram os excertos a 

seguir (grifos nossos): 

Porque às vez lá onde a gente mora cê fala alguma coisa errada ou pronuncia alguma 

coisa errada e não tem alguém pra te corrigir, falar que tá errado, na escola já pega 

mais nisso. [...] Muitas vez o professor já me corrigiu. [...]. Às vez senti um pouco de 

vergonha na hora que tá corrigindo. (Aluna 24/Turma 1 – entrevista realizada em 05 

de setembro de 2012). 

A linguagem de lá [zona rural] é incorreta, mas na escola a gente aprende e 

esquece aquela de lá. [...]. Colegas já me corrigiu sempre que a gente erra, né? 

(Aluna 12/Turma 2 – entrevista realizada em 12 de setembro de 2012). 

Muitos desses alunos já sofreram e ainda sofrem constrangimentos ao serem corrigidos pelo 

uso da língua, seja na escola ou não e, para alguns, essas correções os fazem se envergonhar do 

dialeto que usam, além de levá-los a perceber que este é totalmente diferente da língua que a escola 
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privilegia. Por essa razão, acreditam que deverão esquecer o falar do seu meio para aprender o da 

escola, pois é este o correto, o bonito, o culto e o valorizado, como destaca Rios (2011, p. 114): 

Os alunos e as alunas da roça, ao falar, já trazem as marcas identitárias do lugar da 

roça, da família, dos avós, da vizinhança, da região e, automaticamente, isso é tomado 

como um não-saber, como algo a ser corrigido, retirado, extirpado. O preconceito 

linguístico sobre a fala produzida no meio rural é tão forte que produz no próprio 

sujeito falante desse local a certeza de que não sabe falar, de que não lhe ensinaram a 

falar. 

Não pretendemos questionar o fato de que “a escola é, por excelência, o locus – ou espaço 

em que os educandos vão adquirir, de forma sistemática, recursos comunicativos que lhes permitam 

desempenhar-se competentemente em práticas sociais especializadas” (BORTONI-RICARDO, 

2009, p. 75). Todavia, ela não pode desconsiderar todo o aporte linguístico que o aluno já sabe e 

com o qual tão bem se comunica com os seus pares, como se a sua fala fosse algo esdrúxulo e sem 

valor algum. 

Outra resposta citada pelos jovens foi ler e interpretar textos que apareceu na maioria das 

respostas dadas pela T2 (30,36%) e é a segunda mais citada pela T1 (17,30%). Entretanto, quando 

os alunos se referem à leitura, esta continua coesa ao aprendizado das regras gramaticais, como se 

vê nos excertos que seguem: 

Eu acho que é estudar as classes gramaticais nos textos, [...] ler bastante livros, 

romances, contos [...], interpretação de texto que ajuda a gente melhorar. (Aluna 

05/Turma 2 – entrevista realizada em 11 de setembro de 2012). 

Interpretar os textos, acho que em toda aula, em toda série, tem que ter leitura, estudar 

interpretação de texto e a gramática, porque as classes gramaticais têm as coisas que a 

gente não sabe, tem hora que ajuda a gente a fazer as atividades, ajuda a gente muito 

as classes gramaticais, esses é o principal, é mais importante na língua portuguesa. 

(Aluna 12/Turma 2 – entrevista realizada em 12 de setembro de 2012). 

Esses excertos comprovam que as aulas de leitura não visam desenvolver a competência 

metagenérica dos alunos, isto é, o conhecimento das características e função dos gêneros textuais 

(KOCH, ELIAS, 2011), mas usar o texto como pretexto para o ensino da gramática normativa, 

como denuncia Luft (2007, p. 53): 

Certamente, o ensino tradicional da língua materna não se restringe a aulas de 

Gramática. Há também sessões de leitura e interpretação de textos. Mas estes, 
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infelizmente, acabam muitas vezes pretexto de lições de linguagem correta, análise de 

palavras e orações, regras de pontuação – tanta é a obsessão gramatical. 

Ao que parece, a leitura não deve ter sido bem praticada nas aulas de língua materna pelos 

alunos. Isso, porque o real uso da língua se dá quando esta representa o principal meio de favorecer 

a interação entre seus falantes e, a nosso ver, o ensino-aprendizagem dessa atividade não tem 

contribuído para tal fim, muito menos despertado nos aprendizes tal noção. A leitura pelo simples 

prazer de ler, de descobrir mundos e de se descobrir a partir do texto lido parece não fazer parte das 

suas crenças. 

Entretanto, percebemos que aprender português, na percepção desses sujeitos, revela 

também, mesmo que timidamente, o desejo de um ensino de língua mais significativo, que fomente 

competências e habilidades, contribuindo desse modo a tornar esses jovens mais ativos nos diversos 

meios de convivência com os seus pares, percebendo a importância da língua nesse processo. 

Assim, eles conseguirão ampliar novos horizontes e galgar novos caminhos ao encontro de uma 

cidadania mais participativa no seu meio social, modificando algumas dessas crenças. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Refletir sobre o que os jovens alunos da zona rural, que estão iniciando a sua caminhada no 

Ensino Médio, têm a dizer acerca do que significa aprender português foi muito instigante, uma vez 

que nesses dizeres afloram uma gama de crenças originadas, principalmente, de suas experiências 

nos contextos institucionais de ensino-aprendizagem dessa língua, ou seja, na escola, mais 

precisamente nas aulas de Língua Portuguesa. A ela eles associam conceitos que interferem no 

processo de aprendizagem desses jovens no Ensino Médio, como “português é muito complicado”; 

“é difícil de aprender”; e “não sabem falar português”. 

A maioria acredita que aprender português é aprender o que está proposto na gramática 

normativa, como a classificação das palavras, as regras gramaticais e falar “correto”. Essas crenças 

imperam entre eles e denunciam que resultam de um ensino de língua centrado na tradição 

gramatical, baseado em nomenclaturas e classificações de palavras, além de descontextualizado e 

sem relação com os usos funcionais da língua. 

Além disso, essas crenças levam esses alunos a associarem a língua apenas à variante culta e 

acreditarem que, por ser do meio rural, a sua fala é errada e não sabem se comunicar 

adequadamente. Alegam que já sofreram preconceito por isso e que já foram corrigidos por falar 
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“errado”. Por essa razão, uma parte considerável desses alunos é pouco participativa nas aulas, 

demonstra bastante insegurança quando é questionada e não argumenta durante as discussões. 

Os alunos destacam ainda a leitura e a interpretação de texto como fatores importantes nas 

aulas de Língua Portuguesa, contudo percebemos que suas crenças demonstram que o uso do texto 

é apenas pretexto para o ensino da gramática e não como fator de interação, pois nada dizem sobre 

outras práticas realizadas a partir do trabalho com o texto a não ser a sua utilização para o estudo da 

classificação de palavras, de regras gramaticais e o ensino da norma culta. 

Diante disso, por entendermos que as crenças que o indivíduo possui podem dizer muito 

sobre ele e o mundo que o cerca, incluindo nesse contexto o espaço da escola onde esse indivíduo 

desenvolve uma gama delas, percebemos que o ensino de língua portuguesa, nas escolas por onde 

esses alunos trilharam uma parte do caminho, precisa urgentemente ser revisto. Os primeiros passos 

devem ser dados, seja tropeçando nas pedras, seja passando por cima delas, seja tirando-as do 

caminho. No caso específico dessas turmas, o caminho está permeado de pedras muito grandes, mas 

acreditamos que não sejam obstáculos impossíveis de remanejar. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta um recorte de uma dissertação de Mestrado que investigou as crenças de alunos 
oriundos da zona rural acerca do ensino de língua portuguesa e sua influência na aprendizagem desses 
jovens na 1ª série do Ensino Médio de uma escola estadual, no município de Guanambi-BA, e de que 
modo o professor, tendo conhecimento sobre elas, pode contribuir para a reflexão e a construção de 
novas estratégias que intervenham nessa realidade.  Este breve estudo, entretanto, traz como objetivo 
refletir acerca das crenças de jovens alunos da zona rural sobre o que significa aprender português e 
como essas crenças influenciam no processo de ensino-aprendizagem desses alunos na 1ª série do 
Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual, no município de Guanambi-BA. A 
fundamentação teórica que nos orientou está ancorada, principalmente, nos estudos sobre crenças no 
ensino-aprendizagem de línguas. No que tange aos aspectos metodológicos, fizemos uso da abordagem 
qualitativa, cujos instrumentos de pesquisa foram a observação participante, o questionário e a 
entrevista semiestruturada; sendo estes aplicados nos espaços educativos que nos possibilitaram 
perscrutar as crenças que esses jovens alunos foram adquirindo nas aulas de Língua Portuguesa. Os 
dados gerados revelaram que a maioria desses jovens acredita que aprender português é saber a 
gramática normativa com suas regras, nomenclaturas e classificação de palavras, além de aprender a 
falar “correto” e que o trabalho com a leitura de textos é apenas pretexto para o ensino de normas 
gramaticais e da variedade culta da língua. As crenças desses jovens demonstram que o ensino de 
português, em muitas escolas da zona rural, tem respaldado no estudo de uma gramática 
descontextualizada e distante dos usos reais da língua. 

Palavras-chave: Crenças. Jovens alunos da zona rural. Ensino-aprendizagem de língua portuguesa. 

MOTIVAÇÕES E ESCOLHAS DE JOVENS EM SUAS TRAJETÓRIAS ESCOLARES 

Anna Donato Gomes Teixeira – UFRJ/UNEB 

INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1970, no Brasil, escola e o trabalho vêm se consolidando como 

elementos centrais na transição do jovem para a vida adulta. Entretanto, para os jovens dos meios 
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populares permanecer na escola tem sido um desafio. A necessidade de trabalhar, dentre outras 

razões, se constitui como principal motivo para os 24,3 milhões de jovens de 15 a 29 anos que não 

frequentam a escola e não concluíram o Ensino superior no Brasil (PNAC Continua, 2017). São 

muitos os que abandonam a escola antes de completarem a educação básica obrigatória para inserir-

se no mercado de trabalho, em posições desqualificadas abrindo mão de uma formação profissional 

e escolar que os habilitem a se tornar cidadãos capazes de imprimir uma participação mais ativa e 

crítica na vida política, social e econômica do país. Para estes, a decisão em permanecer na escola 

ou cursar o Ensino Médio profissional não é uma questão de escolha, mas antes uma análise das 

chances objetivas, da necessidade interiorizada, que segundo Bourdieu (1998) estão relacionadas ao 

contexto cultural e econômico. 

Nessa perspectiva, o presente artigo busca apresentar os resultados de uma pesquisa que 

envolve dois elementos essenciais para a compreensão da modernidade: juventude e escola. 

Philippe Ariès (1981) aponta a escola como a instituição que proporciona as condições para a 

criação das noções de infância e juventude como etapas separadas da vida adulta. Para Leão e Do 

Carmo (2014) a escola tem sido uma instituição central na vida dos jovens sendo um espaço de 

convivência e aprendizado, onde os jovens passam grande parte do seu cotidiano e fazem amigos, 

compartilham experiências, valores e projetos de vida. No entanto, o trabalho também se institui em 

elemento constitutivo da condição juvenil, pois, na maioria das vezes, há uma opção pelo vínculo 

empregatício em detrimento à escola, seja para ajudar nas despesas familiares seja para financiar o 

lazer e adquirir itens de consumo juvenis. (LEÃO; NONATO, 2014). 

As análises que trazemos para este texto é recorte de uma pesquisa mais ampla realizada em 

um Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) da Bahia que analisou aspectos das 

trajetórias escolares dos estudantes visando compreender os motivos de escolha dos cursos 

profissionais ofertados, sua relação com a satisfação do curso escolhido, bem como seus planos 

para o futuro. Os dados foram coletados por meio de grupos focais, entrevistas semiestruturadas e 

questionário aplicados aos estudantes frequentes. O foco analítico do presente trabalho estará nos 

motivos que levaram os jovens a escolherem os cursos de educação profissional da referida escola, 

bem como as pessoas significativas que os influenciaram nessa escolha. 

Para além desta parte introdutória e das considerações finais, o texto está dividido em três 

seções. Na primeira traremos breves considerações sobre os termos educação, projeto de futuro e 

juventude a partir do diálogo reflexivo com Leão (2014), Groppo (2000), Peregrino (2014), Velho 

(1999) entre outros. Em seguida, traremos o perfil dos jovens pesquisados, e, por último, 
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analisaremos as influências e motivações para suas escolhas dentre os cursos profissionais ofertados 

pelo CEEP. 

A EDUCAÇÃO E OS SONHOS DE FUTURO DOS JOVENS 

Educação é um processo que ocorre em todos os tempos e em todos os espaços onde existe 

interação entre pessoas. Para Durkheim (1978), educação é a ação exercida, pelas gerações adultas 

sobre as gerações mais jovens com o objetivo de desenvolver qualidades físicas, intelectuais e 

morais necessários para sociedade em que as gerações estejam vinculadas. Nessa acepção, o autor 

aborda a finalidade da educação e a ação de um indivíduo sobre outros. Esta acontece nos mais 

diferentes espaços e situações sociais, numa trama de experiências, relações e atividades, e tem 

relação direta com os limites fixados pela estrutura material e simbólica da sociedade, num 

determinado momento histórico. 

Segundo Dayrell (1999, p. 5), no “campo educativo amplo, estão incluídas as instituições 

(família, escola, igreja, etc.) assim como também o cotidiano difuso do trabalho, do bairro, do lazer, 

etc”. Levando em consideração, as acepções dos autores supracitados, e corroborando com Elias 

(1994) podemos entender a educação como um processo cultural, inerente ao ser humano que 

necessita da mediação para se conectar na teia social. 

Dentre os espaços de educação, a pesquisa abordou os elementos de interação presentes no 

espaço escolar, evidenciado como um espaço importante na socialização dos jovens no mundo 

atual. Contudo, os jovens que estão nas escolas de ensino médio não podem ser olhados como um 

grupo homogêneo. O contexto socioeconômico e cultural bem como a época histórica são 

elementos que devem ser considerados no debate sobre jovens e juventude. 

Groppo (2000) compreende a juventude como categoria social. E, ao ser vista como tal, 

torna-se ao mesmo tempo uma representação sociocultural e uma situação social. Com a afirmação, 

justifica que a categoria juventude é fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos 

para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos e ao mesmo tempo é uma 

situação vivida em comum por certos indivíduos. Para o autor, a Sociologia tem dificuldade em 

conceituar a juventude e, ao fazer utiliza-se do critério etário e do critério sociocultural que nunca 

se conciliam. 

Quando se leva em consideração a faixa etária que deveria definir a juventude, Peregrino 

(2014) assevera que o estudo acerca da juventude deve se ocupar menos em definir a idade a partir 
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do qual os indivíduos se tornam jovens e muito mais na reconstituição dos processos através dos 

quais os indivíduos são socialmente reconhecidos como jovens.  Isso porque, a juventude não se 

inicia e nem finaliza de forma igual para todos os que estão em condições biológicas de usufruir a 

etapa de transição entre a infância e a idade adulta. 

Assim, embora haja variações dos limites de idade, a juventude é compreendida como um 

tempo de construção de identidades e de definição de projetos de futuro. No entanto, a 

singularidade do momento da vida juvenil é marcada por flutuações, descontinuidades, 

reversibilidades, frutos de estruturas sociais cada vez mais fluidas presentes na sociedade atual. A 

sociedade complexa interfere diretamente na produção social do jovem e na forma como ele se 

relaciona com o presente, o passado e o futuro. Os riscos globais levam o jovem a uma reelaboração 

da ideia de futuro, a uma nova forma de temporalização em que o futuro aberto cede lugar a um 

presente estendido, com características que possibilitam um horizonte existencial para a definição 

das escolhas. 

Os projetos de futuro, e, dentre eles as escolhas profissionais, são elaborados tendo como 

referência a biografia dos sujeitos e a análise de probabilidades, porque “projeto não é um 

fenômeno puramente interno, subjetivo. Formula-se e é elaborado dentro de um campo de 

possibilidades” (VELHO, 1999, p. 27). Assim, na sua elaboração há de conhecer a realidade na qual 

se vive e os meios que dispõe para a formulação e implementação do projeto. Isso implica dizer que 

o campo de possibilidades sendo diferente para cada jovem, a qualquer momento pode ser alterado 

no curso da vida, a partir, por exemplo, dos múltiplos pertencimentos. 

Ao tematizar a questão do projeto de futuro, Pais (2003) enfatiza que os projetos de futuro 

ou a ausência deles têm muito a ver com as práticas rotineiras em que os jovens se envolvem e 

também com os múltiplos contextos de socialização a que se inserem. O autor destaca que a 

definição dos projetos de futuro dos jovens está relacionada ao contexto em que estão inseridos e às 

relações que estabelecem nesse contexto. Nesse aspecto, a escola de ensino médio pode ser um 

elemento de colaboração e, necessariamente, deve se envolver nessa construção. 

PERFIL SOCIOCULTURAL DOS JOVENS DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

À época da pesquisa, o Centro Estadual de Educação Profissional oferecia nove cursosi 

distribuídos em três modalidades de educação profissional: Educação Profissional Integrado ao 

Ensino Médio – EPI; Profissional Subsequente – PROSUB; e Programa Nacional de Integração da 
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Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 

PROEJA MÉDIO. Para este artigo, trouxemos dados de um questionário respondido por 535 

estudantes matriculados na Educação Profissional Integrado ao Ensino Médio – EPI, modalidade 

que abrange principalmente jovens com idade entre 15 e 18 anos. 

O questionário com 54 questões fechadas simples e de múltipla escolha recolheu 

informações sobre os dados pessoais, nível socioeconômico, escolarização da família e aspectos 

culturais dos jovens e possibilitou construir o seguinte perfil: Os estudantes da Educação 

Profissional Integrado ao Ensino Médio – EPI do CEEP são do sexo feminino (67,3%), com idade 

média de 17 anos, solteiros (86,4%), não possuem filhos (91,8%) e oriundos de famílias pouco 

numerosas (64% possuem de 0 a 2 irmãos). Sobre a escolarização destes jovens, os dados indicam 

que a maioria cursou o ensino fundamental em escolas públicas da zona urbana (90,3%). Uma parte 

significativa (66,2%) utilizou 8 anos para concluir o ensino fundamental. Das questões sobre o nível 

socioeconômico podemos inferir que, em sua maioria, são sustentados pelos pais (54%), mas uma 

parcela significativa trabalha e contribui com o sustento da família (46%) o que leva a inferir quase 

metade dos estudantes trabalham e estudam ao mesmo tempo. 

Além da instituição escolar, os jovens frequentam outros espaços de sociabilidade. Eles se 

divertem em festas, festas de igreja e casas de amigos. E também costumam sair de casa para 

praticar esportes; quase um terço deles (142 respostas) participa de atividades juvenis em grupos 

religiosos. 

É importante conhecer o perfil destes jovens, pois, pensar num projeto de futuro, realizar 

escolhas, mobilizar-se para continuar os estudos e ingressar em um curso profissional é decisão que 

se toma não de forma individual, mas é parte de uma teia de relações e de disposições que se 

constroem em contextos variados. (LAHIRE, 2002). 

INFLUÊNCIAS E MOTIVAÇÕES DE ESCOLHA DO CURSO PROFISSIONAL 

Dentre outros aspectos, o questionário abordava sobre o que motivou os estudantes a 

optarem pelo curso profissional e as pessoas que os influenciaram na escolha desses cursos. Numa 

das questões, os jovens foram conduzidos a apontar, numa lista de sugestões, aquelas que guiaram 

as suas escolhas, como podemos visualizar no Gráfico 1. 

Ao analisar o gráfico, percebemos que a afinidade com a área do curso foi o que mais 

motivou os jovens do eixo de Saúde a realizarem suas escolhas. Esses dados reforçam/confirmam o 
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que foi constatado nas entrevistas de jovens matriculados em cursos deste eixo tecnológico em que 

relatam ter afinidade e conhecimento das habilidades exigidas na área. Já os alunos dos eixos de 

Gestão e Negócios e do eixo de Segurança apontam a valorização profissional como principal 

motivo de escolha do curso. 

A companhia de colegas foi outro motivo de escolha de cursos apontado pelos estudantes, 

principalmente no curso Técnico em Administração (eixo de Gestão e Negócios). Alunos dos outros 

dois eixos também escolheram seus cursos para continuarem próximos dos colegas. Estas 

constatações corroboram com as análises de Viana (2007) que apontam os amigos/grupos de pares 

como significativas referências para as escolhas escolares. A falta de opção foi outra razão de 

escolha indicada por jovens do eixo de Gestão e Negócios e do eixo de Saúde. 

O Gráfico 1 (em anexo) revela também um número significativo de estudantes que não 

escolheram o curso, delegando esta função para outros, especialmente os pais, como relatado no 

depoimento de Viny: 

As pessoas já estavam saindo do 4º ano já empregadas. Nem era pela parte dos alunos, 

era mais pela parte dos pais, os pais querem ver os filhos empregados, recebendo o 

dinheiro deles. A maioria das pessoas estão estudando pelos pais, eu mesmo, a minha 

mãe queria muito que eu estudasse aqui, eu não queria mas quando eu vi, eu percebi 

uma coisa completamente diferente, agora estou ouvindo falar bem do CEEP porque o 

CEEP está preparando as pessoas para o mercado de trabalho. (VINY, Técnico em 

Nutrição; grupo focal / 1º semestre de 2015). 

São jovens para escolha, mas a condição de viver a juventude como estudantes 

trabalhadores, os empurram para o mercado de trabalho cada vez mais cedo. No caso de Viny, 

mesmo que ainda não esteja inserido do mercado de trabalho, a necessidade de trabalhar e a 

preocupação em relação ao futuro profissional já estão presentes em suas expectativas de futuro. A 

preocupação legítima de Viny e de outros jovens informantes corrobora com a percepção de Leão e 

Nonato (2014, p. 11) de que “o trabalho é uma experiência marcante na vida dos jovens brasileiros, 

pois envolve suas perspectivas de vida, no presente e no futuro”. 

Nas trajetórias analisadas, há eventos que ocorrem independente da vontade dos estudantes e 

que são avaliados por eles como positivos. Diego relata sua experiência: 

Antes eu pensava Enfermagem só que no decorrer do tempo foi tendo muitos 

enfermeiros em Guanambi, foi excluindo. Na época tinha o Análises (Curso Técnico 

em Análises Clínicas) e eu interessei que estava na área da saúde como me identifico 

mais na área da saúde que eu pretendo fazer a faculdade de medicina, eu preferi fazer 
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este curso. Só que quando eu cheguei para estudar, eu estava já jogado para o 

Gerência em Saúde e eu fiquei meio assim, mas falei: “coisas novas, mas vou tentar”. 

E depois desse tempo eu comecei a gostar do curso estou achando coisa interessante, 

coisa que não sabia estou conhecendo. (DIEGO, Técnico em Gerência em Saúde, 

entrevista / 2º semestre de 2014) 

Pelo que conta, Diego se matriculou num curso técnico, mas foi remanejado para outro 

curso do mesmo eixo tecnológico pela secretaria da escola. No entanto, relata estar satisfeito com a 

opção que lhe impuseram. É possível que esta satisfação atual seja decorrente da afinidade com a 

área, ou porque o jovem ainda não tem maturidade suficiente para fazer escolhas ou ainda, o que é 

mais provável, seria motivado pela urgência em entrar no mercado de trabalho. Casos semelhantes 

ao de Diego foram relatados por outros alunos e alunas do CEEP. 

No questionário, os jovens apontam também as pessoas que ajudaram ou influenciaram na 

escolha da escola e do curso profissional. Os resultados estão sistematizados no Gráfico 2 (em 

anexo). A presença dos pais da vida escolar dos jovens fica muito evidente nesse gráfico. É a 

família que se destaca como maiores influenciadores dos jovens na escolha do curso e da profissão 

em qualquer eixo tecnológico. Viny em relato anterior fala da insistência da mãe para que ele 

estudasse na escola que ela achava ser a mais indicada para o sucesso. 

Os pares, representados no Gráfico 2, pelos amigos, colegas de escola e namorados são 

também referências quando a questão é a escolha do curso. Se compararmos dados dos dois 

gráficos podemos inferir que, no eixo de Gestão há um número elevado de jovens que estão no 

CEEP pela influência dos amigos, ou seja, a escolha nunca é individual, mas faz parte de um 

contexto maior de relações. 

Se considerarmos o tempo que os jovens se relacionam com os pares quando desenvolvem 

atividades na escola ou fora dela nas atividades esportivas e religiosas, mencionados na seção 

anterior é provável que eles dialoguem sobre expectativas, sonhos, projetos e planejam 

coletivamente o futuro em diversos ambientes em que estão desenvolvendo atividades sociais. Na 

fase da juventude, os amigos se tornam importantes referências para as tomadas de decisões onde 

são levadas em consideração os laços de confiança e reconhecimento construídos no grupo. Por 

isso, Leão e Do Carmo, 2014) asseveram que o grupo de pares e os espaços de sociabilidade onde 

se encontram os jovens adquirem importância central nas suas experiências. 

Professores, chefes figuram como as pessoas que menos auxiliam os jovens na escolha do 

curso técnico. No entanto, durante as entrevistas e grupo focal, os alunos citam os professores como 
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estimuladores para a matrícula no ensino médio de educação profissional, e confiam nesta 

indicação, pois consideram que eles possuem informação precisas sobre a estrutura e o 

funcionamento da instituição escolar. 

A leitura do Gráfico 2 apresenta outro dado importante, pois além de perceberem influência 

de pessoas próximas na escolha dos cursos, muitos jovens, principalmente no Eixo de Saúde, 

consideram que não foram auxiliados por ninguém, sendo os próprios responsáveis pelas suas 

escolhas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As questões que procuramos analisar neste trabalho brotaram da pretensão em compreender 

os motivos e as pessoas que influenciaram os jovens na escolha do curso profissional, bem como 

identificar disposições culturais que possibilitaram estes jovens planejarem sua entrada na carreira 

profissional. Essas foram discutidas na perspectiva de colaborar com as pesquisas na área 

educacional que procura caminhos para uma maior escolarização de jovens das camadas populares, 

ainda permeados por elevados índices de evasão, reprovação e desmotivação. 

Com efeito, os dados analisados neste artigo apontam que os jovens da Educação 

Profissional Integrada ao Ensino Médio, se inserem em espaços coletivos – grupos religiosos, grupo 

de pares, escola, trabalho, além do ambiente familiar. Espaços estes, que podem contribuir para a 

construção de disposições favoráveis ao maior engajamento escolar.  São os integrantes destes 

grupos variados que influenciam nos “desejos” e decisão em matricular-se na Educação Profissional 

integrada ao Ensino Médio, dentre eles, o grupo familiar, representado principalmente pelos pais 

figuram como os maiores colaboradores nestas “escolhas”. 

No entanto, a decisão em cursar a educação profissional no nível médio, está condicionada à 

análise da conjuntura econômica e social realizada pelos jovens e sua família e revelam que a afinidade 

com a área escolhida, muitas vezes, se apresenta de forma secundária, pois, o que mais importa são as 

chances objetivas de conseguir um emprego ao término do curso. 

Enfim, esperamos que os resultados desta pesquisa possam contribuir com o campo de estudos 

sobre juventude e escolarização, e avançar no sentido de analisar o modo efetivo de existência do jovem 

e não apenas a sua condição de aluno, pois parafraseando Dayrell não se apreende o jovem existente no 

aluno com análises que enfatizam apenas a experiência pedagógica e análise do currículo escolar, sem 

levar em conta outras dimensões e práticas sociais da vida do jovem. 
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ANEXOS 

Gráfico 1. Motivo de escolha do curso profissional por eixo tecnológico 

 
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes do CEEP (2º semestre de 2013) 

 
Gráfico 2. Pessoas que auxiliaram na escola do curso profissional por eixo tecnológico 

 
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes do CEEP (2º semestre de 2013) 
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Resumo 

Escola e o trabalho vêm se consolidando, na atualidade, como elementos centrais na transição do 
jovem para a vida adulta. Entretanto, especialmente para os jovens dos meios populares permanecer na 
escola de ensino médio tem sido um constante desafio. O presente artigo é recorte de uma pesquisa 
realizada com estudantes de uma escola da rede estadual da Bahia que analisou aspectos das trajetórias 
escolares de estudantes, visando compreender os motivos de escolha dos cursos, sua relação com a 
satisfação do curso, bem como seus planos profissionais para o futuro. Neste artigo, o enfoque será na 
análise dos motivos que levaram os jovens a escolher os cursos de educação profissional da referida 
escola, bem como as pessoas significativas que os influenciaram na escolha. A pesquisa empírica se 
baseou numa metodologia qualitativa e foram utilizados como instrumentos de coleta de dados, o 
questionário, a entrevista semiestruturada e o grupo focal. Os participantes foram os estudantes 
matriculados no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, ofertado por um Centro Estadual de 
Educação Profissional do interior da Bahia.  Os resultados apontam que o motivo principal de escolha 
do curso técnico varia de acordo as áreas profissionais. Enquanto os estudantes do eixo de Saúde 
apontam a afinidade com a área como principal motivo de escolha do curso, os alunos dos eixos de 
Gestão e do eixo de Segurança atribuem a valorização profissional como o maior elemento motivador. 
A pesquisa aponta ainda que são os familiares, especialmente os pais, que auxiliam os jovens a 
escolherem o curso profissional, porém os pares, representados pelos amigos, colegas de escola e 
namorados são também referências quando a questão é a escolha do curso. O que leva a inferir que as 
escolhas nunca são apenas individuais, mas fazem parte de um contexto maior de relações pessoais, 
culturais e econômicas. 

Palavras-chave: Juventude. Educação Profissional. Trajetórias escolares. Escolhas. 

 

Notas de fim 

 
i Eixo de Gestão e Negócios: Curso Técnico em Administração, Técnico em Comércio, Técnico em Secretariado e 
Técnico em Vendas. 
Eixo de Saúde: Cursos Técnico em Enfermagem, Técnico em Análises Clínicas e Técnico em Gerência em Saúde. 
 Eixo de Segurança: Curso Técnico em Segurança do Trabalho. 
Eixo de Desenvolvimento Profissional: Curso Técnico em Secretaria Escolar 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho nasceu da necessidade de entender os motivos/ causas que fazem com que haja 

um quantitativo expressivo de jovens nas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental do 

Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) na escola em que trabalhei na periferia do 

Município do Rio de Janeiro. 

Nos anos de 2011 e 2012, como professora de Geografia, do Ensino Fundamental nos anos 

finais, na SME-RJ, tive a oportunidade de trabalhar numa turma com alunos do 6º ano, no Projeto 

de Aceleração de Aprendizagem denominado Autonomia Carioca 21, com alunos que apresentavam 

defasagem e distorção idade/ ano de escolaridade. 

Quando optei por fazer referência ao Programa de Aceleração de Aprendizagem supracitado 

não tive a intenção de me apegar às questões políticas a ele atreladas. Minha intenção estava em 

referenciar o conhecimento e emprego da metodologia. 

Minha vivência com jovens adolescentes com problemas de defasagem idade/série, suas 

histórias de vida e histórias de “fracasso escolar” levaram-me a um olhar mais atento a esse perfil 

de estudantes. A formação em serviço como condição inicial para a atuação no PEJA, permitiu-me 

o contato com a EJA e o “reencontro” com esses jovens, cada vez mais presentes nas séries finais 

em que atuei, causaram-me inquietações que são hoje, motivo de reflexão e busca constante para 

entender por que chegam ao PEJA para terminarem o “ensino fundamental”: opção para 

diminuírem uma certa defasagem idade/série? Falta de condições no Ensino Regular diurno para 

atendê-los? Outras demandas, como a necessidade de emprego que começam a surgir? 

Enfim, são questões que necessitam de uma maior compreensão, para que se possa entender 

a EJA como um direito a todos, mas que políticas públicas possam ser pensadas para garantir outros 

espaços de acolhimento aos jovens que desejam terminar o Ensino Fundamental. 

 
1 Projeto criado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro em parceria com a Fundação Roberto Marinho, com o 
objetivo de corrigir a defasagem idade – série, inicialmente com os alunos dos 7º e 8º anos com duração de um ano e, a 
partir de 2011, ampliado para o 6º ano com duração de dois anos consecutivos através da utilização de materiais 
audiovisuais das telessalas com módulos do “Tecendo o Saber” e “Telecurso”. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1213 

JUSTIFICATIVA 

A educação de jovens e adultos (EJA) é considerada uma modalidade de ensino fundamental 

e médio da educação básica brasileira, que visa a atender a demanda de jovens e adultos que não 

tiveram a oportunidade de se escolarizar ou de concluir os estudos na chamada idade própria. 

Com o avanço de estudantes adolescentes-jovens nas turmas de EJA que me impulsionaram 

à compreensão do fenômeno, o que pretendo estudar é quanto ao perfil desses estudantes que vêm 

se tornando cada vez mais presentes e frequentes no Programa de Educação de Jovens e Adultos 

(PEJA), diferentemente do que se previa, e as motivações que os levam até a EJA. São 

adolescentes-jovens que passam a substituir suas vivências no ensino regular pela modalidade da 

educação de jovens e adultos. 

Alguns pesquisadores, como Eliane Ribeiro, Paulo Carrano, Sérgio Haddad, Vera Masagão, 

Juarez Dayrell, entre outros, vêm desenvolvendo estudos de relevância para ajudar a refletir sobre o 

perfil desses sujeitos que vêm provocando uma renovação na faixa etária do corpo discente da EJA, 

assim como mudanças no cotidiano escolar, e nas relações estabelecidas entre os que ocupam esse 

espaço. Entretanto, tais estudos sobre a temática não se esgotam, devido à complexidade e 

diversidade que perpassa esse tema. 

Pretendo, então, debruçar meu olhar e investigar se há locais de maior incidência/recorrência 

do “adolescer da EJA”, no município do Rio de Janeiro, tentando identificar os períodos de 

escolaridade em que há maior recorrência, na tentativa de poder contribuir de alguma forma com o 

desdobramento do Programa. Esse desdobramento tanto pode-se dar pela observância da efetivação 

de políticas públicas de educação para esse público específico, quanto para colaborar na renovação 

curricular, na formação/atualização de professores que trabalham na EJA, com a finalidade de 

garantir o direito à educação para todos estes que buscam a escolarização. Educar-se ao longo da 

vida, com qualidade, porque sujeitos possuidores de direitos: 

[...] Assumida esta dimensão: direitos negados historicamente aos mesmos coletivos 

sociais, raciais, consequentemente teremos de assumir a EJA como uma política 

afirmativa, como um dever específico da sociedade, do Estado, da pedagogia e da 

docência para com essa dívida histórica de coletivos sociais concretos (ARROYO, 

2005, p. 30). 
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OBJETIVO DA PESQUISA 

Analisar se o adensamento de sujeitos cada vez mais jovens ingressando na EJA é um 

fenômeno que ocorre em locais/bairros específicos ou se é um dado geral de toda a rede municipal 

de educação da cidade do Rio de Janeiro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Investigar em que período da escolarização ocorre com mais frequência a migração de 

alunos — de faixa etária a partir dos 15 anos — do ensino regular para a EJA, com base em dados 

estatísticos; 

b) Identificar quem são os jovens, perspectivas e motivações que influenciam a “opção” de 

mudança do ensino sequencial regular para a educação de jovens e adultos; 

c) Resgatar os sentidos de cotidianos vividos pelos sujeitos jovens, suas vivências e percurso 

escolar que os fazem chegar à EJA. 

d) Investigar como estudantes e profissionais da educação na EJA se percebem em meio às 

mudanças, refletindo sobre suas expectativas e percepções acerca dessa modalidade de ensino. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao refletir sobre “juventudes” na EJA, primeiramente levo em consideração quem são esses 

sujeitos que ingressaram nessa modalidade de ensino: de onde vêm suas aspirações e motivações 

para estarem ali, no conjunto de estudos realizados por pesquisadores. 

Para Dayrell (2003), os jovens precisam ser vistos no contexto social no qual estão 

inseridos, pois: 

A juventude constitui um momento determinado, mas não se reduz a uma passagem; 

ela assume uma importância em si mesma. Todo esse processo é influenciado pelo 

meio social concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que este 

proporciona. (DAYRELL, 2003, p. 3). 

Em conversa informal com alunos em minhas turmas, sempre que apresentava minha dúvida 

quanto aos motivos da presença massiva de jovens na sala de aula, as respostas eram quase as 

mesmas. Oriundos de escolas públicas ou privadas, na quase totalidade justificavam a desmotivação 

frente às dificuldades de aprendizagem que surgiam, muitas vezes associada à indisciplina que 
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resultava em reprovação. A evasão também era apontada como consequência, devida ao fato de 

muitos estarem inseridos em contextos de vulnerabilidade social. Também alguns alegavam que, 

por estarem em situações de conflito com a lei, cumprindo medidas socioeducativas, eram 

“obrigados” a voltar a estudar, o que faziam na EJA. 

Refletindo sobre questões das juventudes e seus relacionamentos com a escola, Carrano 

(2009) nos direciona para situações conflitantes intraescolares, como a dificuldade de 

relacionamento entre professores e esse grupo de alunos, agravados pelo pouco conhecimento da 

instituição escolar e de seus profissionais sobre espaços culturais e simbólicos nos quais os jovens 

se encontram imersos. Fanfani (apud CARRANO, 2009, p. 160) afirma que: 

Todas estas transformações na demografia, na morfologia e na cultura das novas 

gerações põem em crise a oferta de educação escolar. Os sintomas mais evidentes e 

estridentes são a exclusão e o fracasso escolar, o mal-estar, o conflito e a desordem, a 

violência e as dificuldades de integração nas instituições e, sobretudo, a ausência de 

sentido da experiência escolar para uma porção significativa de adolescentes e jovens 

latino-americanos (em especial aqueles que provêm de grupos sociais excluídos e 

subordinados) que têm dificuldades para ingressar, progredir e se desenvolver em 

instituições que não foram feitas para eles. 

A demanda dos alunos desta modalidade de ensino é bastante complexa e diversificada e 

requer que o professor busque maior conhecimento sobre o grupo heterogêneo de sujeitos 

aprendizes que estará atendendo, sem deixar de levar em consideração suas expectativas e 

trajetórias de vida, para que assim possa tentar promover ações educativas mais inclusivas na 

escola, independente de etnia, gênero, faixa etária, classe social ou necessidade educacional 

especial. 

Muitos desses jovens chegam à EJA desmotivados, desencantados com a escola regular, 

com comportamentos indisciplinados e, por vezes, até agressivos, sendo vistos, tanto pela equipe 

pedagógica como pelos outros alunos mais maduros, como pessoas problemáticas que só querem 

atrapalhar o desenvolvimento das aulas, revelando outra situação na EJA tão comum que é o 

conflito geracional, que demanda a realização de atividades e estratégias mais integradoras. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

A atenção deste trabalho desde a sua concepção inicial esteve mais voltada para um olhar 

acerca dos jovens que vem ingressando nos anos finais e não mais para a alfabetização. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1216 

Sem deixar de levar em consideração todas as questões socioeconômicas, por muitas vezes 

desfavoráveis, nas quais está inserida grande parte dos jovens e familiares, faz-se necessário um 

olhar mais crítico e criterioso para as questões intraescolares, para propostas pedagógicas a serem 

desenvolvidas com a finalidade de atender à juventude, viabilizando novos caminhos para 

promoção, permanência e melhoria da aprendizagem desse grupo. 

Nesse contexto, Andrade (2004) me faz repensar esse grupo de alunos que mesmo tendo 

vários motivos para não retornar aos bancos escolares, retornam à escola, para tentar construir uma 

trajetória escolar que lhe devolva o acesso, a permanência, mas também o sucesso. 
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Resumo 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um direito de jovens e adultos à escolarização. A pesquisa 
parte das minhas reflexões e vivências como professora regente em turmas dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e posteriormente do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), ambos na 
Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ), somado à uma revisão teórica de autores que tratam 
sobre juventudes, com a intenção de refletir sobre a presença cada vez mais constante e marcante de 
muitos jovens-adolescentes nas séries finais do PEJA II. Apresento inicialmente, uma experiência com 
jovens num programa de aceleração de aprendizagem que apresentavam defasagem e distorção idade/ 
ano de escolaridade e faço uma breve análise das similaridades existentes com os alunos presentes na 
EJA noturna que trabalhei. Com essa pesquisa pretendo investigar o perfil, trajetórias e vivências dos 
sujeitos jovens-adolescentes que permanecem na educação básica mesmo depois de conduzidos para 
essa modalidade de ensino. Observa-se, em algumas escolas, a renovação na faixa etária dos estudantes 
na EJA, assim como mudanças no cotidiano escolar, nas relações estabelecidas entre os sujeitos 
ocupantes desse espaço. Esse movimento tem se tornando mais presente e frequente na EJA. Pela 
pesquisa de natureza qualitativa, intentarei a aproximação da realidade, por meio de observações 
sistemáticas e entrevistas com os estudantes. Um levantamento bibliográfico comporá o estudo visando 
dialogar com entrevistas e observações, pretendendo compreender o fenômeno que vem ocorrendo 
nessa escola, locus da pesquisa. Visibilizar os sujeitos jovens, suas vivências e percurso escolar que os 
fazem chegar à EJA constitui o objetivo geral dessa investigação. 

Palavras-chave: Educação; EJA; Juventudes; Escolarização. 
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INTRODUÇÃO 

O espaço geográfico está em constante transformação e muitas vezes o aluno não percebe. 

Sendo assim, o ensino de Geografia se faz necessário para desenvolver a criticidade e análise dessas 

mudanças na cidade em que se vive. Para fazer o registro, a fotografia será utilizada pelos alunos 

como instrumento, facilitando a análise dos impactos ambientais num período histórico. Considera-

se que esse registro por meio das lentes fotográficas proporcione aos alunos uma ideia imagética do 

processo de transformação da paisagem na sua cidade. 

Assim, essa é uma pesquisa relevante, pois é uma realidade dos próprios alunos que vivem 

cercados por mudanças no espaço geográfico e precisam ter essa consciência. Oportunizar 

momentos de reflexão é compreender também as consequências que podem ocorrer, não só 

geograficamente, mas também socialmente com a segregação espacial, despertando um cidadão 

atuante e transformador. 

Carlos (2016) afirma que as relações sociais dependem da condição espacial em que vive o 

homem. Dessa forma, o mundo apresenta a geografia como uma prática sócio espacial. Nessa 

perspectiva, é necessário discutir junto aos alunos a produção do espaço no processo econômico no 

qual estamos inseridos. A utilização do espaço é uma das maneiras do acúmulo do capital 

econômico. 

Muitas vezes, o aluno não percebe essa mudança espacial no lugar a que pertence. As aulas 

de Geografia podem e devem oportunizar essa observação desenvolvendo a criticidade da ocupação 

espacial como prática social e econômica. Carlos (2016), apresenta o espaço como uma realidade 

prática que se desenvolve ao longo da história da humanidade tendo como produto a reprodução 

social. Essa ideia de Carlos (2016, p. 17) aparece na seguinte afirmação “a produção do espaço 

apareceria como imanente à produção social no contexto da constituição da civilização”. 

Segundo Carlos (2016) o capitalismo acentuou a utilização do espaço geográfico gerando 

conflito na conquista deste, que se tornou uma espécie de mercadoria no mundo contemporâneo. 

A utilização do espaço geográfico tem como importância a própria natureza. Dessa forma, é 

necessário fazer com que os alunos apresentem suas ideias sobre essa transformação do espaço e a 

mudança, onde o meio ambiente não é respeitado, ocasionando uma série de problemas ecológicos. 

Nessa visão, Carlos (2016), afirma que o homem em sua atividade criadora passa a modificar a 

natureza em seu próprio benefício. Assim, o espaço passa a ser a obra e o produto social da 
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humanidade. Afirma, ainda, que essas produções do mundo moderno têm como base o lucro, ou 

seja o fator econômico. 

Nesse aspecto, Carlos (2016) assegura que: 

O próprio espaço assume a condição de mercadoria como todos os produtos dessa 

sociedade. A produção do espaço se insere assim, na lógica da produção capitalista 

que transforma todo o produto dessa produção em mercadoria. A lógica do capital fez 

com que o uso (acesso necessário à realização da vida) fosse redefinido pelo valor de 

troca e, com isso, passasse a determinar os contornos e sentidos da apropriação do 

espaço, pelos membros desta sociedade (CARLOS, 2016, p. 64). 

O espaço passou a ser um produto de valorização do capital, principalmente da propriedade 

privada. Fatores como: aumento da violência e da população, desrespeito ao meio ambiente, 

necessidade de novos centros urbanos, bairros de periferia ou mesmo de condomínios luxuosos e a 

valorização da construção civil fazem com que a cidade se modifique tanto no aspecto social como 

espacial. Tudo isso é facilitador para que a segregação espacial ocorra nas grandes cidades. 

A segregação espacial é conceituada por Corrêa (2016) e Vasconcelos (2016) como a 

manifestação dos diferentes aspectos sociais e econômicos, assim como as rivalidades dos seres 

humanos que ocupam o espaço urbano. Espaço esse que é distribuído de forma irregular entre as 

classes sociais. 

Segundo Maricato (1996), a segregação urbana: 

Não é somente uma das faces mais importantes da exclusão social, mas parte ativa e 

importante dela. A dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura urbanos [...] 

somam-se menores oportunidades de profissionalização, maior exposição à violência 

(marginal ou policial), discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, 

difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. (MARICATO, 1996, p. 56). 

De acordo com Villaça (2001), a segregação espacial que ocorre mais facilmente é aquela 

que leva as classes menos favorecidas economicamente do centro para a periferia. Nesse aspecto, as 

classes sociais com maior poder aquisitivo permanecem nas áreas centrais, onde a infraestrutura é 

mais desenvolvida e os imóveis com maiores valores. Resta as classes de baixa renda ocuparem as 

periferias das cidades, ficando distante dos grandes centros e das prestações de serviços necessárias. 

Como a elite social ocupa o centro do sistema urbano, o comércio e mesmo os serviços 

acabam ficando nessa área economicamente privilegiada. Além disso, os maiores investimentos 

públicos como serviços e edifícios administrativos são concentrados neste local. 
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Portanto, é clara a segregação espacial nas cidades e muitas vezes os alunos passam a 

conhecer apenas a região em que moram não observando essas diferenças. A atividade aqui 

proposta tem como objetivo levar o aluno nas várias regiões da cidade, fazendo o registro 

fotográfico para uma exposição e posterior debate em sala de aula. 

Cavalcanti (2008) afirma que o ensino da Geografia contribui para a formação de um aluno 

consciente dos aspectos espaciais ocupados na sua cidade. 

A segregação espacial urbana das paisagens dos bairros da cidade apresentam diferenças no 

seu padrão de construção. É possível imaginar a classe social do seu morador pela fachada de sua 

residência e da paisagem em que está localizada. 

Castells (2000) garante que além dessas observações acima, pode-se concluir que a 

dificuldade de acesso a esses lugares também são significativos para configuração do espaço social 

e geográfico. Dessa forma, a valorização da construção ocorre devida a todos esses fatores e das 

condições de segurança e facilidades para alcançar determinados locais da cidade. 

A periferia e os grandes centros podem estar próximos geograficamente, mas apresentam 

aspectos que se diferem na forma de vida e no espaço urbano. Essas diferenças acabam por 

distanciar as relações entre as pessoas de classes diferentes. 

A relação entre essas pessoas ocorre devido a necessidade da classe de maior poder 

aquisitivo dos serviços de mão-de-obra como pedreiro, doméstica, etc. Esse é um fator que deve ser 

debatido com os alunos para maior conscientização que apesar das diferenças sociais, as pessoas 

interagem entre si. 

Para que a fragmentação não ocorra, que é a segregação maior ainda, as grandes cidades 

precisam estar conectadas entre as várias regiões. Segundo Carlos (2006) o capitalismo selvagem 

traz diferenças gritantes da miséria, péssimas condições de vida, precariedade do trabalho e 

desemprego. Assim como, a valorização da mercadoria que dá a ideia equivocada de cidadania que 

fica vinculada ao consumo de bens e serviços. Segundo Carlos (2006): 

[...] enquanto produto da realização do projeto neoliberal capitalista aplicado de forma 

selvagem, através do aprofundamento da miséria com o pauperismo, a degradação das 

condições de vida, a precarização do trabalho; o desemprego em massa como o 

desenvolvimento do mundo da mercadoria traz como consequência a construção da 

ideia de cidadania vinculada ao consumo de bens e serviços e que faz da cultura um 

espetáculo que apoia a construção de uma identidade abstrata fundada no crescimento 

e poder do mundo das mercadorias. (CARLOS, 2006, p.86). 
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A paisagem geográfica é então demarcada pelas diferentes classes sociais e econômicas, ou 

seja, o poder aquisitivo classifica a paisagem geográfica de acordo com a classe social. A 

desigualdade de renda potencializa a segregação na cidade, isto faz com que os problemas sociais 

aumentem. 

Nesse sentido, Silvia e Rodrigues (2010) afirmam: 

Historicamente, a riqueza concentrou-se nas áreas centrais das regiões metropolitanas. 

Com efeito, nestas áreas sempre ocorreu uma forte pressão pela sua ocupação como 

condição de acesso à renda para amplos segmentos da sociedade, inclusive de 

trabalhadores subempregados – resultando no crescimento da ocupação precária, 

informal e transitória, especialmente no setor de serviços, em geral, e, em especial, 

nos serviços pessoais, ao lado da crise da mobilidade urbana e do colapso das formas 

de provisão de moradia. Nesse contexto, presenciamos uma situação em que a 

segmentação do mercado de trabalho, imobilidade urbana e ausência de políticas 

efetivas de provisão de moradia geram a segmentação socioterritorial das metrópoles 

[...]. Ao mesmo tempo, nestas também ocorreu uma expressiva concentração de 

camadas sociais de maior rendimento, mesmo que isoladas social ou espacialmente. 

(SILVIA e RODRIGUES, 2010, p.14). 

Toda a dinâmica de uma cidade demonstra a contradição existente em uma sociedade como 

os tipos de locomoção e principalmente os tipos de moradias. Ao analisarmos geograficamente este 

processo urbano e documenta-lo pelas lentes fotográficas é importante para o exercício da cidadania 

do estudante. 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver a criticidade do aluno sobre a segregação espacial causada pela utilização do 

espaço geográfico da cidade por meio das lentes fotográficas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Gerar interesse dos alunos para o estudo do espaço geográfico a qual pertencem; 

• Promover o estudo do meio nas várias regiões da cidade; 

• Formar cidadãos críticos do meio ambiente em que vivem; 

• Utilizar a fotografia como instrumento de pesquisa. 
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METODOLOGIA 

Essa pesquisa busca uma maior conscientização do aluno em relação ao espaço geográfico 

em que vive. É uma pesquisa ação, pois é atemporal e pode ser modificada a qualquer momento 

dependendo da necessidade da turma envolvida. Para que os objetivos propostos sejam alcançados é 

preciso a flexibilidade nas atividades desenvolvidas. É uma pesquisa qualitativa porque não há 

como mensurar a aprendizagem dos alunos, apenas a sua evolução em relação ao tema, os 

resultados das discussões e mesmo da exposição das fotos. 

RESULTADOS PARCIAIS / DESENVOLVIMENTO 

Numa aula de Geografia, os alunos foram estimulados a falar sobre a paisagem vista no 

percurso de casa até a escola. Nesse momento, ficou claro, que muitos desses alunos não tinham a 

consciência da geografia espacial da região em que vivem. Dessa forma, foi proposto uma maior 

observação nos próximos dias para um novo relato. Após alguns dias, fizemos o mesmo diálogo 

com maiores detalhes do espaço observado no caminho. Os relatos eram parecidos, já que a grande 

maioria dos alunos reside próximo à escola. 

Um projeto do estudo da geografia dos vários bairros da cidade foi proposto. Foram 

selecionados alguns bairros que possuíam diversidade geográficas e sociais. Para o registro desses 

espaços ficou estabelecido o uso da fotografia. O marco inicial deste trabalho foi um passeio pelo 

entorno da escola, registrando construções antigas, novas e algumas em andamento. Para enriquecer 

esta pesquisa foram realizadas conversas informais com antigos moradores do local com o intuito 

de conhecer as mudanças geográficas da região. 

Registros fotográficos foram realizados pelos alunos com seus celulares para futura 

exposição em sala de aula. Ampliando o trabalho de pesquisa, selecionamos outros dois bairros da 

cidade, um da periferia e outro com moradores de maior poder aquisitivo. 

Assim, fizemos a proposta de um estudo do meio de um bairro onde a geografia local é 

composta por ruas não pavimentadas, casas construídas com pouco recurso e sem os serviços 

públicos essenciais da população. Nota-se ainda a distância dos grandes centros. 

O outro bairro escolhido é de moradores de alto padrão aquisitivo, ficando isso claro na 

geografia local. Composta por grandes prédios, supermercados e benefícios como segurança, 

transporte, hospitais, etc. 
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Após os três locais visitados e registrados (Bairro da Escola, Periferia da Cidade e Bairro 

Nobre) fizemos uma roda de conversa sobre as realidades encontradas. É importante, que nesse 

momento os alunos apresentem de forma crítica suas impressões dessas regiões. Aqui, as 

impressões geográficas devem estar ligadas aos aspectos sociais também. 

Um registro conjunto dos principais aspectos levantados precisa ser feito. Cada aluno deve 

escolher três fotos tiradas do celular, uma de cada região visitada para compor a exposição. 

Segundo Cavalcanti (2008), a Geografia escolar (e científica) precisa ser discutida e 

analisada para o entendimento do espaço urbano. Dessa forma, haverá uma maior compreensão da 

cidade em que se vive no momento atual histórico e a fragmentação dos territórios. Essa pesquisa 

facilita uma compreensão geográfico dos alunos não apenas nos aspectos estruturais, mas o impacto 

na natureza e as implicações sociais. 

Segundo Amieiro (2018), o professor tem um papel de mediador nessa pesquisa, e o aluno o 

construtor dessa aprendizagem tendo o conhecimento da sua importância como transformador da 

sociedade em que vive. Ao incitar o olhar crítico, Amieiro (2018) afirma que se pode conduzir o 

educando a observar os aspectos positivos e negativos das construções cada vez maiores da cidade. 

Afirma ainda que o impacto da construção civil, nas últimas décadas, na Baixada Santista foi muito 

grande com a descoberta de petróleo e que houve crescimento econômico. Com isso, o impacto 

imobiliário e empresarial aproveitou desse momento, havendo a migração de empresas, 

universidades com a vinda de estudantes e a construção de hotéis os quais mudaram sensivelmente 

toda a paisagem da cidade em pouco tempo. 

CONCLUSÃO PARCIAL 

Essa pesquisa é significativa para maior conscientização dos alunos do meio em que vivem, 

da utilização dos espaços geográficos sendo essenciais para a segregação social. Os alunos têm 

demonstrado interesse nessa proposta, trazendo ideias e sugerindo novos estudos do meio. 

Assim, percebe-se que o envolvimento mostra-se importante para que a aprendizagem e a 

conscientização aconteça. 

A pesquisa está em andamento, mas algumas visitas já aconteceram com resultados 

positivos com expectativas cada vez maiores dos alunos. 

Várias fotografias estão arquivadas para a exposição, já realizamos algumas apresentações 

com recursos de multimídias. As discussões sobre o tema são realizadas constantemente para que os 
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alunos tomem consciência da ligação entre a ocupação do espaço físico em relação a segregação 

espacial. 

Algumas dificuldades têm sido obstáculos na realização dessa pesquisa, como os recursos 

para o transporte dos alunos aos bairros mais distantes da escola. A impressão das fotos também 

tem sido um problema, pois sempre que esbarramos em algum projeto que necessite de recursos 

financeiros torna-se menos viável. É necessário que o professor ou alguns dos envolvidos consigam 

esses recursos. 

Amieiro (2018) em seu trabalho mostra a importância de refletir com os alunos sobre a 

modificação da paisagem em que moram e discutir sobre vantagens ou não para a cidade. 

A exposição fotográfica será o marco concreto da pesquisa aqui proposta. 
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Resumo 

Vivemos num mundo onde a geografia espacial muda a todo momento. Os alunos precisam ter a 
percepção dessa mudança e o impacto que pode causar em suas vidas. Para isso, é preciso oportunizar 
o aluno com atividades que contribuam para sua formação crítica em relação a geografia espacial a sua 
volta. Assim, haverá a consciência cidadã das construções, seus impactos no meio ambiente e o 
aumento da segregação social. A escola precisa disponibilizar espaço nas aulas de Geografia, para a 
discussão sobre esse tema, com a utilização de fotos ou registros com drones para que os alunos 
possam compreender melhor a situação. É uma pesquisa ação porque há a participação de todos os 
envolvidos (aluno e professor). É também uma pesquisa qualitativa, pois ela não pode ser mensurada 
em números. A fotografia faz parte do cotidiano do nosso aluno, devido ao acesso fácil nos celulares. 
Dessa forma, é viável esse tipo de registro fotográfico nessa pesquisa. A foto só se torna impactante se 
servir para conscientizar a sociedade da situação dentro do meio ambiente. Autores como Carlos 
(2016), Maricato (1996), Villaça (2001), Sontag (1986), Corrêa (2016), Cavalcanti (2008), Silvia e 
Rodrigues (2009), Castells (2000) e Vasconcelos (2016) embasam essa pesquisa. Esse tema é relevante 
porque faz parte da vida cotidiana dos nossos alunos e a criticidade sobre o tema os fazem pertencentes 
da sociedade que muda constantemente o meio ambiente. Acresce a isso, que a imagem produzida, 
associada posteriormente ao texto escrito, orienta a leitura do receptor, e "as legendas formam o 
contraponto verbal das imagens" (SONTAG, 1986). Refletir sobre essas mudanças espaciais é refletir 
sobre as necessidades sociais e suas diferenças. Para isso a fotografia será a forma de registro para uma 
futura exposição. 

Palavra-chave: Segregação Espacial; Fotografia; Consciência Social; Geografia; Espaço Geográfico. 
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INTRODUÇÃO 

A concepção de criança como sujeito histórico e social, capaz de produzir cultura, norteou a 

construção deste trabalho. Nessa perspectiva, é preciso olhar para criança com suas potencialidades 

e curiosidades que a capacitam enquanto ser um ator social ativo. Sendo a criança sujeito de 

direitos, é importante conhecer essa relação e refletir sobre estratégias mais apropriadas para que 

esse encontro entre crianças e museus aconteça com maior qualidade e aproveitamento. 

Para tanto, partimos da concepção de Benjamin sobre infância. Ele nos convida a pensá-la 

como “um mundo próprio inserido num mundo maior” (apud Pereira, Macedo, 2012, p. 41). E 

sendo uma “parte-todo”, configura-se uma autêntica experiência de uma categoria social, ou seja, 

experienciar a infância é viver situações singulares no cotidiano das crianças, considerando as 

condições sociais, econômicas, políticas e culturais em que estão inseridas. 

Nessa perspectiva, a ideia de tempo-lugar está intimamente ligada ao conceito de infância, 

visto que nos convoca em cada época a construir um discurso que revela os ideais e expectativas em 

relação às crianças, tendo estes discursos consequências constitutivas sobre o sujeito em formação. 

Sendo assim, é pertinente afirmar que a compreensão da infância está relacionada ao contexto 

histórico-social em que cada criança vive. 

Considerando a cultura como instrumento socializador. Priorizá-la no cotidiano infantil é 

fomentar um desenvolvimento socioemocional, estimulando ou desencorajando certos 

comportamentos. O fortalecimento cultural melhora o aprendizado e o desenvolvimento das 

crianças pequenas. 

Mas, qual o significado da palavra cultura? Diante de uma palavra com inúmeros 

significados, Carvalho (2016, p.22) esclarece que “a dificuldade de definição desse termo em 

decorrência de seus diversos usos e as relações existentes entre esse conceito e outras áreas do 

conhecimento têm gerado debates, controvérsias e imprecisões.” (2016, p. 22) 

Para elucidar o assunto, Da Matta (1981, p.02) ressalta que “quando um antropólogo social 

fala em cultura, ele usa a palavra como um conceito chave para a interpretação da vida social.” 

Cultura “é a maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou pessoa.” Cuche (1999, p.09) 

também traz contribuições, ao afirmar que “o homem é essencialmente um ser de cultura.” 

Diante dos vários significados da palavra, o que parece relevante ressaltar é a possibilidade 

de ampliação dos saberes, seja nos espaços formais ou não formais de educação. Quanto maior for o 
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repertório/caldo cultural, maior será nossa capacidade de perceber as coisas do mundo, favorecendo 

a articulação dos diferentes saberes, criando possibilidades e, consequentemente, proporcionando 

novas análises. 

A CULTURA LÚDICA E OS MUSEUS 

Brougére traz reflexões sobre cultura lúdica que contribuem para se pensar que ela não está 

isolada da cultura geral. A cultura lúdica é o produto da interação social. Ela se apodera de 

elementos da cultura do meio ambiente da criança para aclimatá-lo ao jogo. Os produtos colocados 

à disposição das crianças podem valer-se para seus jogos, e, como afirma Brougére (1998) eles são 

potenciais para cultura lúdica, mas dependerá se serão utilizados ou não nas brincadeiras. 

Sendo assim, a cultura lúdica é o produto da interação social. Essa interação também 

acontece com objetos diversos. É pertinente então indagar como os museus podem alimentar a 

cultura lúdica. É possível uma interação social com os objetos expostos em museus capazes de 

potencializar a cultura lúdica? 

Nesse contexto, é interessante trazer a concepção de infância de Kramer (1999). A autora 

defende 

uma concepção que reconhece o que é específico da infância – seu poder de 

imaginação, fantasia, criação – mas entende as crianças como cidadãs, pessoas que 

produzem cultura e são nela produzidas, que possuem um olhar crítico que vira pelo 

avesso a ordem das coisas, subvertendo essa ordem. (KRAMER, 1999, p.101) 

A criança em contato com os museus é capaz de produzir o imaginário, trazer para seu 

cotidano experiências vividas nos museus. A cultura lúdica, se constitui ao longo da vida. Se 

alimenta com o teatro, a literatura, a televisão, os museus etc. Ela se enriquece na medida que a 

criança participa de brincadeiras e de interações. Portanto, proporcionar experiências variadas para 

as crianças, potencializa a produção da cultura lúcida. 

Sendo assim, o espaço museal é um ambiente que potencializa a imaginação, ele pode contar 

sobre nossa história, sobre nossos costumes e experiências. É um lugar que proporciona momentos 

de sensibilização, delicadeza, criatividade e história. E, dessa maneira, o museu instiga a 

criatividade, a produção de cultura lúdica e aprimoramento do conhecimento. 
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IMAGINAÇÃO E DESCOBERTA: A CONSTRUÇÃO DO SABER A PARTIR DA 

CURIOSIDADE 

Qual o papel dos museus na construção do saber? Estes espaços provocam a curiosidade nas 

crianças? Benjamin afirma que 

as novidades ou as novas imagens que provocam intensas emoções, que arrebatam o 

olhar infantil, que são propulsoras da imaginação criadora, não se dão somente diante 

das últimas engenhocas do mundo contemporâneo. Tal arrebatamento do olhar, do 

corpo sensível, também ocorre na experiência das crianças com o velho, com as 

imagens do passado, pois a criança pode, de fato, fazer uma coisa de que o adulto é 

completamente incapaz: descobrir o novo de novo. (2002, p.328, apud OLIVEIRA, 

2011, p. 319) 

A partir disso, os museus estão repletos de novidades para as crianças, seja nas salas 

expositivas, nos espaços externos e nos jardins. Elas são capazes de encontrar a novidade na 

tradição, nas imagens construídas por gerações passadas, desde que sejam dadas as condições 

devidas que possibilitem vivenciar experiências estéticas significativas. 

Oliveira (2011) nos explica que 

Para que as crianças possam admirar as obras e se emocionar profundamente nos 

museus de arte, é preciso ter presente que discursos e percursos expositivos 

extremamente lógicos, racionais, deixam pouco espaços e tempos para os devaneios, 

para as emoções dos encontros das crianças com as obras. (OLIVEIRA, 2011, p. 320) 

Assim, é importante perceber que para proporcionar a curiosidade das crianças, nestes 

espaços, é preciso considerar as especificidades desse público. Insistir em explicações longas sobre 

as obras expostas não contribuirão para ocorrer a emoção, o espanto e a admiração, tão importantes 

para aguçar a curiosidade. 

MUSEU E ESCOLA: UMA PARCERIA EM PROL DA CRIANÇA 

Algumas indagações norteiam o início desta seção. Como os museus podem enriquecer as 

crianças? As escolas trazem no seu cotidiano experiências que despertem o interesse pelos Museus? 

E os Museus, mesmo com seus setores educativos, dialogam bem com esse público? 

Leite (2004) destaca que as 

Crianças são percebidas como sujeitos ativos em seus processos de criação, autoria, 

construção de conhecimento. A ampliação de seu repertório faz parte dessa 
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construção: favorecer o acesso ao cinema, teatro, literatura, exposições, valorizando 

suas competências culturais mais amplas. A criança passa a ter condições mais 

favoráveis de expressar-se autoral e criativamente quanto mais material bruto para 

reelaboração ela possuir, isto é, amplia-se seu acervo colhido/construído por meio de 

suas experiências. (LEITE, 2004, p. 34) 

A autora ressalta, o quanto é importante a escola ocupar o lugar de ampliação estética e 

visual. Fica claro, então, que o educador tem a função de ampliar os parâmetros estéticos, 

contribuindo para o crescimento integral da criança, proporcionando, dessa maneira, um caldo 

cultural amplo desde muito pequena. 

E, por consequência, a relação da escola com o museu é uma das ferramentas fundamentais 

para essa formação, e estreitar esta parceria é essencial para o desenvolvimento amplo das crianças. 

Entretanto, é importante refletir sobre a qualidade dessa parceria. 

Carvalho (2011) apresenta uma reflexão sobre a importância do diálogo entre esses espaços. 

Ela nos ensina que as crianças pequenas merecem o reconhecimento de que são capazes de 

frequentar esses espaços e - como sujeito de direitos e cidadãos- possuem especificidades que 

precisam ser atendidas. 

É preciso um movimento diferente para que esse encontro entre Criança e Museu aconteça 

de maneira mais plena e produtiva. E a mudança pode começar pela escuta das crianças nas escolas, 

no contato diário com elas. O que elas pensam, falam sobre os museus? Que tipo de experiência 

querem vivenciar nesses espaços? 

Outrossim, os museus podem buscar um olhar atento sobre elas, em suas visitas. O que elas 

olham, como olham, como se movimentam nesses espaços, e nessa experiência, elaborar uma 

concepção de encontro em que as crianças serão tocadas pelo que ele expõe. 

A EXPERIÊNCIA NO CENTRO CULTURAL MUSEU CASA DA MOEDA DO BRASIL: O QUE 

AS CRIANÇAS DIZEM E PENSAM SOBRE OS MUSEUS 

A escola é particular e está localizada no Bairro Maracanã, zona norte da cidade do Rio de 

Janeiro. O Centro Cultural Casa da Moeda está abrigando várias peças que conseguiram ser 

retiradas do Museu Nacional, quando aconteceu o incêndio em 2018. O local da visita pelas 

crianças foi escolhido porque o grupo apresentou interesse, visto ser um lugar frequentado por eles 

em decorrência da proximidade de moradia da maioria e por estarem sensibilizados, desde o 
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acontecido. A Coordenadora explicou que as crianças, após o incêndio, sempre traziam esse 

assunto, curiosas com o que aconteceu com os objetos que estavam lá. 

Ao entrar no Museu, antes de iniciar a visita, foi autorizado que as Professoras fizessem o 

lanche no hall de entrada do Centro cultural. Foi estendida uma toalha grande no chão e elas se 

sentaram e realizaram o lanche ali. Pacientemente, e bem interessada nas crianças a monitora, que 

conduzia o grupo na visita, sentou-se no chão e começou a instigar o interesse delas sobre a 

exposição. 

No teto havia grandes animais marítimos pendurados despertando curiosidade nos pequenos 

à medida que a monitora envolvia o grupo na temática de umas das exposições. 

A monitora sentada perto de uma das crianças perguntou: Que animal é aquele? 

Criança: É um tubarão! A gente vai ver tubarão aqui? 

Monitora: Não... Mas a gente vai conhecer onde tem! Lá no mar da Antártida, bem 

longe daqui e ele é muito gelado também! 

Nesse instante, a monitora começou a dizer que na exposição eles iam conhecer como os 

pesquisadores viviam na Antártida, que roupas e sapatos usavam, onde dormiam, o que faziam lá 

etc. Elas olhavam para tudo e estavam atentas e eufóricas ao que a monitora explicava. Quando 

chegaram na sala da exposição havia uma barraca de acampamento, um triciclo, uma maquete 

grande com pinguins e um vídeo que mostrava os pesquisadores chegando naquelas barracas na 

Antártida. 

Os objetos, exceto a maquete (que estava delimitada pela linha), tinham livre acesso para os 

visitantes. É então evidente, que as crianças ficaram totalmente envolvidas nessa interação. 

Entravam e saiam de dentro da barraca, subiam e desciam do triciclo. 

As professoras, no decorrer da visita, queriam acalmar a euforia que tomava conta do 

espaço, e a monitora começou a convocar as crianças para assistirem ao vídeo que mostrava como 

os pesquisadores chegavam naquelas barracas. Depois de algum tempo, todas assistiram, em 

silêncio, um pouco da explicação que era, por vezes, complementada pela fala da monitora. 

Ressalta-se que a condução e fruição da visita proporcionou momentos de excitação e 

calmaria nas crianças. Daí, observei que as impressões que elas estavam experimentando 

propiciavam a imaginação e que poderiam levar boas recordações da experiência despertando o 

desejo de voltar nesses espaços. 
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No decorrer da visita, as crianças puderam contemplar um globo terrestre e, nesse instante, 

uma criança disse: “É a lua!”. Vale ressaltar que nesta sala a exposição era sobre a Antártida, havia 

uma explicação sobre a temperatura, roupas apropriadas e o globo terrestre era visto num vídeo, 

com o intuito de explicar sua localização. 

A fala da criança sinalizou o seu envolvimento com a exposição. As peças e os vídeos 

expostos provocaram a imaginação do grupo.  Nesse sentido, Carvalho e Lopes (2016, p. 9) 

afirmam que “museus não são apenas lugares de apropriação/fruição, mas também de 

produção/criação. Pelo ato de brincar, a criança vê e ressignifica a cultura por meio de diferentes 

linguagens que ampliam sua visão sensível sobre o mundo.” 

Ao final da visita, a monitora que já estava numa outra sala de exposição, cuja temática era 

moeda corrente brasileira e sua fauna, foi interrompida pela Coordenadora informando que já estava 

na hora de ir embora. Nesse momento, quase em coro, a maioria das crianças declararam: Ahhh!!! 

Acabou? 

Essa expressão apresenta indícios de que as crianças gostaram da visita e do museu. A 

expressividade do grupo, no sentido de querer permanecer ali, sinalizou que elas se sentiram 

acolhidas naquele espaço, talvez com o sentimento de pertencimento. 

Em seguida a monitora disse: Agora falem com as suas famílias para trazerem vocês! Para 

conhecerem mais coisas aqui do museu! 

No retorno para escola, perguntei para algumas crianças, o que acharam da visita. Uma delas 

disse que gostou mais do tubarão no teto, outra disse que tinha sido o triciclo. Entretanto, todas já 

estavam bem cansadas, mas quando perguntei se gostariam de voltar ao museu, novamente quase 

em coro, explicitaram o desejo por meio de um SIM. 

Portanto, diante da observação concluí que é possível haver uma visita ao museu em que o 

maravilhamento aconteça. Uma visita que contemple as especificidades do público infantil. 

Além disso, apesar das poucas falas das crianças, mas diante de tantas expressões de alegria, 

riso, euforia, estranheza diante de um objeto desconhecido, aquele grupo experimentou bons 

momentos no centro cultural e as impressões que tiveram foram de pertencimento do espaço 

visitado. 
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CONCLUSÕES 

De tudo que foi explicitado, fica claro que provocar o encontro das crianças com elementos 

da cultura elaborados ao longo da história da humanidade é possibilitar a percepção de que são 

participantes desta história e possuidoras de tais bens. Além disso, estar em museus apresenta-se 

como uma possibilidade de propiciar, desde cedo, a experiência da cidadania e a sensação de 

pertencimento a este mundo. É preciso compreender que museu não é lugar de ensinar cultura, mas 

lugar de viver experiências culturais. É na pluralidade de experiências oferecidas às crianças que 

elas podem conhecer e apreender outras culturas e costumes e, dessa forma, construir um 

pensamento crítico aliado à sensibilidade. 
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Resumo 

Este trabalho tem como principal objetivo a investigação da relação das crianças com os museus 
buscando compreender qual a percepção que possuem sobre eles. Pretende também refletir sobre o 
papel destes espaços na formação pessoal das crianças. Considerando que as experiências artístico-
culturais contribuem significativamente na formação do sujeito – por fomentarem os seus processos 
imaginativos e criativos, como também por facilitar um maior entendimento de humanidade a pesquisa 
trouxe à tona discussões sobre educação, infância e cultura. Além disso, esta pesquisa parte do princípio 
de que a cultura é um instrumento socializador e, portanto, essencial ao homem em seu processo de 
humanização. Sendo a criança sujeito de direitos, é importante olhar para essa relação e refletir sobre 
estratégias mais apropriadas para que esse encontro entre crianças e museus aconteça com maior 
qualidade e aproveitamento. Para tanto, a concepção de criança como sujeito histórico e social, capaz 
de produzir cultura, norteou a construção deste trabalho. Nessa perspectiva, é preciso compreender a 
criança com suas potencialidades e curiosidades que a capacitam enquanto ser um ator social. As 
questões abordadas neste trabalho sobre educação, infância e os museus destacaram a importância de 
construir, desconstruir e reconstruir a relação criança, museu e escola. Para o desenvolvimento da 
pesquisa de campo, acompanhei a visita de crianças de quatro anos de idade da Educação Infantil, de 
uma instituição particular da Zona norte da cidade do Rio de Janeiro, no Centro Cultural Casa da 
Moeda, que culminou na análise de como interagem, chegam e o que percebem nestes espaços 

Palavras-chave: educação, infância; cultura, museu. 
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INTRODUÇÃO 

A escrita deste trabalho tem por objetivo apresentar a importância de momentos de 

planejamento coletivo em uma escola municipal de Educação Infantil de Santa Maria – Rio Grande 

do Sul, que atende 386 crianças, com intuito de qualificar as práticas pedagógicas com bebês e 

crianças bem pequenas. Diante disso, reflete-se que esse planejamento compartilhado entre as 

professoras de Educação Infantil, nível creche (Berçário II, crianças de 1 a 2 anos, Maternal I, 2 

anos a 3 anos e Maternal II, 3 a 4 anos) tem apresentado bons resultados no que se refere a 

aprendizagem das crianças, como também, colaboração entre escola e família. Para tal, apresenta-se 

uma vivência sobre as abelhas, com o projeto intitulado: “Venham ver como dão mel as abelhas do 

céu: conhecendo e aprendendo sobre a vida das abelhas”, título inspirado no artista Vinícius de 

Moraes e seu poema: “As abelhas”. 

O projeto foi organizado nos momentos de planejamento semanal que acontece na escola 

quando as professoras dessas turmas se reúnem para pensar as ações pedagógicas relacionadas as 

rotinas, desenvolvimento das crianças, interesse, família, cultura, entre outros. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Vivemos dias atuais difíceis, em que qualquer sujeito pode comentar e opinar sobre 

educação, diante disso, nós professores, precisamos estar embasados em um referencial teórico-

prático que subsidie a reflexão e discussão em defesa da escola pública de qualidade, o 

compartilhamento, os protagonismos, o planejamento, a intencionalidade, a coletividade, são alguns 

dos conceitos que precisam permear a organização de práticas pedagógicas pensadas para e com as 

crianças da Educação Infantil. 

Na Educação Infantil, foco deste trabalho, é apenas a partir da década de 1980 que podemos 

demarcar avanços, creches e pré-escolas começam a ser vistas como um direito da criança e não 

mais da família. Em 1988 a aprovação da Constituição da República Federativa do Brasil marca o 

início destes avanços com direitos específicos das crianças de todas as camadas sociais 

(MARAFIGA, 2017). 

Nesse sentido, é imprescindível compreender as rupturas e progressos da Educação Infantil 

com o assistencialismo e com práticas fragmentadas que não consideram a criança como um ser 

potente e capaz de aprender. Acreditamos que a criança se relaciona e explora ativamente o meio 

que a cerca desde o seu nascimento, nesse processo, aprende e se desenvolve. Corroboramos com 
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Silva (2008, p. 73) “ao compreender a criança como um ser que participa ativamente da história, da 

sociedade e da sua própria constituição como ser humano”. A partir desta compreensão de criança, 

destaca-se o papel da escola como lugar de apropriação do conhecimento científico, contribuindo 

para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Moura et al. (2010, p. 89), coloca “A escola 

como o lugar social privilegiado para a apropriação de conhecimentos produzidos historicamente é 

necessário assumir que a ação do professor deve estar organizada intencionalmente para esse fim”. 

Pensar na escola como lugar social privilegiado é evidenciar sua força e importância na 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para que isso ocorra, é necessário que 

professores, crianças, funcionários e comunidade estejam organizados em prol de um mesmo bem 

comum, articulados em busca de melhorias. Portanto, 

La escuela debe ser una colectividad unica, en la que estén organizados todos los 

procesos educativos y en la que cada miembro sienta su dependencia de ella, sea fiel a 

los intereses de esta, defienda esos intereses y, en primer termino, los salvaguarde. 

(MAKARENKO, s/a, p. 37). 

A coletividade como instrumento rico da educação, estando presente diariamente nas ações 

escolares, em que todos possam estar lado a lado lutando pelos mesmos objetivos.  Tal coletividade 

proporciona aos educadores possibilidades amplas e colaborativas para constituir e qualificar as 

vivências com as crianças no espaço escolar. Dentre estas possibilidades, a organização das 

experiências das crianças na escola a partir de um projeto em comum, constantemente alimentado e 

enriquecido por todos os sujeitos participantes, visto que: 

 [...] projeto traz uma ideia de horizonte, de perspectiva, de linhas gerais que podem, 

no processo, receber melhores contornos, maiores definições. Segundo, porque em 

seus elementos poderia incluir o trabalho com qualquer grupo de crianças, sendo para 

cada grupo um específico e único projeto, articulando-se somente em princípios e 

itens gerais. Tanto para os bebês como para as crianças maiores, o projeto seria viável 

considerando, entretanto, conteúdos diferenciados, conforme as próprias 

características de tais idades. (OSTETTO, 2015, p. 196) 

Consideramos o desenvolvimento de um projeto como um ato coletivo, crítico, flexível e 

participativo, assim, dois elementos constituíram-se fundamentais para qualificar o trabalho 

pedagógico desenvolvido com as crianças: coletividade aliada ao planejamento pedagógico. 

Salientamos, nas palavras de Ostetto (2015, p. 177) planejar, como uma atitude de: 

[...] traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro para empreender uma viagem de 

conhecimento, de interação, de experiências múltiplas e significativas para/com o 
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grupo de crianças. Planejamento pedagógico é uma atitude crítica do educador diante 

do seu trabalho docente. 

A relação de aprendizagem que acontece durante todas as experiências escolares e entre os 

diversos sujeitos, toma um importante significado quando materializa-se entre o grupo de 

educadoras: o grupo expõe suas diferentes ideias, opiniões e concepções, debate propostas e reflete 

constantemente sobre suas práticas e objetivos em comum. Ressignifica sua prática pedagógica, ao 

mesmo tempo em que se reconhece e fortalece como um coletivo. O grupo de educadoras decide 

“empreender viagem” em conjunto, visto a participação de todas em prol de um objetivo comum: 

proporcionar experiências e vivências significativas, em que as crianças são sujeitos do seu 

processo de aprendizagem, com a participação da comunidade escolar e das famílias na construção 

do conhecimento. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Iniciamos destacando uma frase de Makarenko (s/a, p. 34): “Estimo que la colectividad es 

forma principalísima para el trabajo educativo”. Partindo da premissa da importância do coletivo, 

do compartilhamento de experiências e ideias, como também, da criança sujeito de direitos e capaz 

de iniciar sua compreensão e apropriação de conhecimentos científicos, é que surge o projeto 

intitulado: “Venham ver como dão mel as abelhas do céu: conhecendo e aprendendo sobre a vida 

das abelhas” que surgiu diante de algumas situações, primeiramente da curiosidade das crianças em 

observar as abelhas que apareceriam no pátio da escola, muitas crianças com medo de chegar perto, 

dizendo que as abelhas não eram boas, pois picavam e machucavam; segundo, uma professora 

levou em seu pé, uma picada, assim, como se a hipótese das crianças de que a abelha é um bicho 

“ruim” fosse confirmada, afinal a mesma picou a professora a qual suprem um carinho enorme.  

Frente a essa situação, as professoras dos Berçários II, Maternais I e Maternais II da escola, 

consideraram no planejamento semanal, de grande valia realizar um projeto referente a temática das 

abelhas. Além da curiosidade das crianças, compreende-se o estudo da abelha como científico e 

socioambiental, pois, sem as abelhas não existe a polinização de muitas plantas, sem essa 

polinização as plantas não são fertilizadas, sem fertilização não há produção de frutos e sementes, 

sem sementes não nascem novas plantas, portanto, além desse ciclo, se fez importante discutir e 

aprender sobre a preservação de flores, plantas, da natureza, bem como, sobre evitar o uso de 

agrotóxicos. Como objetivo geral do projeto tinha-se: Compreender sobre a vida das abelhas, 

aprendendo a maneira como vivem e trabalham, suas características físicas, a importância na 
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natureza e na vida de nós sujeitos. Também, tinham-se objetivos que abarcavam os da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), vigente como política pública nas escolas, de alguma 

maneira, todos os campos de experiências foram contemplados. 

A partir dos objetivos do projeto, elaborou-se na coletividade do planejamento semanal, 

situações em que as crianças pudessem aprender, conhecer e experienciar sobre as abelhas. 

Inicialmente, a partir da picada levada por uma professora, foi conversado sobre o que conheciam e 

pensavam das abelhas. Posterior a essa conversa, apresentou-se parte de um vídeo científico 

(https://www.youtube.com/watch?v=BvGwLGmwOzE&t=296s), compreendendo a importância da 

escola como local da cultura mais elaborada, mostrando o real, o científico e não desenhos 

possivelmente estereotipados, nesse vídeo, tinha-se sobre a polinização, corpo das abelhas, entre 

outros assuntos. Para pesquisa, manuseio e prova das crianças, disponibilizou-se o mel em algumas 

de suas diferentes formas, o mel puro deixado em um pote, pão de mel, mel em sachê, e dois livros: 

“O segredo das abelhas” (Saber e ler); “A abelha aventureira” (Todolivro). 

Com algumas das curiosidades sendo esclarecidas, outras surgiam, como por exemplo, o 

mel é bom para que? Todas as abelhas são da mesma cor? O mel é totalmente puro e feito só pelas 

abelhas? Onde podemos usar o mel? Como as abelhas produzem o mel? Como as abelhas enxergam 

as flores?. Assim, fez-se chás, um chá de mel e limão, outro de mel servindo como adoçante em 

chás de camomila, enfatizou-se sua importância para a saúde, ajudando no combate da gripe e dor 

de garganta. Como o mel é docinho e delicioso, nada melhor que utilizar do mesmo para uma 

culinária, confeccionou-se um bolo de mel, em que todas as crianças puderam ajudar e depois 

degustar, levando a receita para casa, para poder explicar e mostrar como se faz. As crianças são 

naturalmente curiosas, adoram investigar, portanto, valendo-se do mel, fez-se uma experiência 

sobre densidade, com enfoque científico de física e química, os ingredientes eram: mel; óleo de 

cozinha; água com corante. Esses líquidos não se misturam, o que pôde ser visto pelas crianças ao 

colocar os mesmos em um recipiente transparente, além disso, as crianças foram colocando objetos, 

com intuito de ver quais afundavam e quais boiavam. 

Como sabemos, as abelhas precisam das plantas e flores, por isso, as turmas da creche 

plantaram diversas flores, com intuito de compreender a importância de cuidar do meio ambiente, 

puxou-se o gancho para conversar sobre reciclagem, descarte do lixo, entre outros. 

Complementando o assunto, foi solicitado a participação da família, pois, esses dois pilares (família 

e escola) precisam caminhar juntos. Cada criança confeccionou com seus familiares uma abelha de 

sucata, visando a sustentabilidade e reutilização de materiais. As abelhas foram expostas na escola, 
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juntamente com as colmeias que as crianças fizeram nas turmas. As colmeias foram feitas a partir 

da exploração de diversos materiais, caixas grandes de pizza; caixas de ovos; latas de leite em pó, 

jornal, todas com a participação efetiva das crianças, na criação, pintura, confecção. 

De maneira a realizar um fechamento do projeto, montou-se uma sala de exploração sobre as 

abelhas, nessa, tinham as colmeias feitas na escola, as abelhas trazidas de casa, imagem de abelhas 

exposto em uma parede ao qual as crianças podiam com canetões desenhar sobre ela, incenso de 

mel, o som das abelhas, algumas flores plantadas pelas crianças, mel para degustarem, lupas para 

investigarem sobre as abelhas e como estas enxergam as flores para sugar o néctar. Como 

culminância do projeto, tivemos também feira de ciências na escola, com a visitação dos familiares 

dos educandos, neste espaço foi apresentado as experiências realizadas pelas crianças, fotos destes 

interagindo com seus pares em cada momento de aprendizagem construído, as flores plantadas e as 

obras produzidas, entre outras. Ainda, foram oferecidas às famílias folders em resposta às 

inquietações dos educandos, curiosidades trazidas sobre as abelhas e a importância destas para a 

manutenção de uma vida de qualidade no planeta, informações que lhes despertaram atenção e 

interesse no decorrer do projeto, bem como sementes de girassol, uma das flores que chamam 

atenção das abelhas devido a cor e estrutura. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Diante de todo o processo vivenciado e explorado pelas crianças, a partir do planejamento 

semanal coletivo das professoras, podemos dizer que os resultados foram alcançados, as crianças 

demonstraram conhecer e apropriar-se de conceitos científicos das abelhas. Ao escutar as crianças 

dizendo que a abelha tem quatro asas e não duas como muitas vezes é mostrado em desenhos 

estereotipados, demonstra o conceito aprendido, bem como internalizaram que as abelhas possuem 

outras cores, e não apenas amarela e preta. Conseguiam dizer sobre as características das abelhas, 

como, seus cinco olhos, e a maneira como se faz o mel, que vão nas flores sugar o néctar, e este 

reage em seu estômago produzindo as enzimas do mel, e destarte voltam para colmeia  o entregam 

para as abelhas operárias, as quais batem as asas de forma rápida e ininterrupta para esquentar a 

substância e evaporar a água, fecham a célula da colmeia e dá-se o mel. Uma das principais 

considerações, foi dialogar com as crianças e escutar relatarem que a abelha não é um animal ruim, 

como haviam dito no início do projeto. Alcançou-se também, o entendimento de que existem 

muitas e muitas espécies, e por sinal, nem todas possuem ferrão e principalmente o quanto 

colaboram para a manutenção na vida no planeta. 
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CONCLUSÕES 

O trabalho desenvolvido sobre as abelhas, foi extremamente significativo para diversas 

situações, como: potencializar e qualificar o planejamento coletivo; a importância do tempo e 

espaço oferecido para discussões, planejamento o compartilhamento de ideias; o assunto a ser 

estudado partir do interesse e necessidade das crianças; a aproximação e participação das famílias 

na escola. 

O projeto: “Venham ver como dão mel as abelhas do céu: conhecendo e aprendendo sobre a 

vida das abelhas” recebeu 1º lugar na modalidade Maternal na V Feira Municipal de Ciências, 

Tecnologia e Sustentabilidade do município de Santa Maria, RS, realizada no ano de 2019. 

Mostrando a importância desse trabalho, alcançou-se visibilidade no município com publicação de 

reportagem no jornal e em redes sociais. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância de momentos de planejamento coletivo 
em uma escola municipal de Educação Infantil de Santa Maria – Rio Grande do Sul, com intuito de 
qualificar as práticas pedagógicas com bebês e crianças pequenas. Durante a escrita, discute-se sobre a 
importância de se compartilhar ideias e experiências entre as professoras da Educação Infantil, nível 
creche. A partir desse tempo e espaço coletivo, como também, do interesse das crianças em querer 
aprender sobre as abelhas, surgiu o projeto intitulado: “Venham ver como dão mel as abelhas do céu: conhecendo 
e aprendendo sobre a vida das abelhas”, título inspirado no artista Vinícius de Moraes e seu poema: “As 
abelhas”. O mesmo foi desenvolvido pelas turmas de: Berçário II, crianças de 1 a 2 anos, Maternal I, 2 
anos a 3 anos e Maternal II, 3 a 4 anos. Foram realizadas diversas ações, como por exemplo, 
experiência sobre densidade utilizando o mel, confecção de um bolo de mel, construção de colmeias 
utilizando diferentes materiais. Como resultados, tem-se, no que se refere a aprendizagem das crianças, 
a compreensão de que existem muitas e muitas espécies, e por sinal, nem todas possuem ferrão e 
principalmente o quanto colaboram para a manutenção na vida no planeta. Também, a participação 
efetiva das famílias na escola, ajudando e colaborando no projeto, seja com a doação de mel, bolachas 
de mel, mas principalmente, na confecção de abelhas a partir de diferentes materiais. Tudo isso, pode-
se dizer que aumentou a colaboração entre família e escola.  Este projeto recebeu 1º lugar na 
modalidade Maternal na V Feira Municipal de Ciências, Tecnologia e Sustentabilidade do município de 
Santa Maria, RS, realizada no ano de 2019. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Planejamento; Coletividade; Conhecimento científico; Abelhas. 
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INTRODUÇÃO 

A implementação da Lei Federal nº 11.274, promulgada em 2006, que determinou a entrada 

de crianças de seis anos no Ensino Fundamental, trouxe inquietações e dúvidas para todos os 

profissionais da Educação que lidam diretamente com crianças dessa faixa etária. Nesses últimos 

anos, o interesse por esse tema ganhou espaço entre os pesquisadores que se preocupam com essa 

transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

Com o objetivo de apresentar os principais resultados de uma pesquisa que envolveu a 

análise de trinta e seis dissertações de mestrado e de cinco teses de doutorado que investigaram o 

Ensino Fundamental de nove anos, o artigo da Revista Contrapontos intitulado “Ensino 

Fundamental de nove anos: uma análise das contribuições de dissertações e teses defendidas no 

período de 20106 -2010”, de Nogueira e Peres (2011),  identificou enfoques diversos para o tema, 

em articulação a outras temáticas de pesquisa, como por exemplo: políticas públicas, formação de 

professores, espaço físico, tempo escolar, rotinas, financiamento, concepções de ensino, 

aprendizagem, alfabetização, letramento, lúdico, infância, prática pedagógica, Educação Infantil, 

entre outros. 

A pesquisa analisou as localidades dos trabalhos distribuídas em território nacional, os tipos 

de metodologias empregadas para a obtenção das informações (pesquisa documental, entrevistas, 

questionário, observação entre outros procedimentos de coleta de dados e os sujeitos investigados, 

realizando um apanhado das contribuições das pesquisas sobre essa temática. Um dado importante 

chamou a atenção: o número de pesquisa que utilizavam a criança como sujeito de pesquisa. 

Apenas 3: uma que entrevistou professoras, crianças e pais e outras duas que entrevistaram apenas 

crianças. 

As teses e dissertações pesquisadas com data após a publicação do artigo reforçam esta 

análise: embora o aluno seja parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, ele não é 

levado em consideração quando se pesquisa essa temática. É o aluno que vivencia as mudanças, que 

precisa se adaptar à nova situação, aos novos ambientes, às novas regras e aos novos desafios de se 

ter seis anos, às vezes incompletos e estudar num local que, na maioria das vezes, não foi pensado 

para recebê-lo. Enfim, quem migrou da Educação Infantil e está agora no Ensino Fundamental foi o 

aluno. 

Diante desse cenário, surgem alguns questionamentos:  e as crianças, o que pensam sobre a 

sua inserção no Ensino Fundamental? Será que aos olhos do aluno, essa migração trouxe alguma 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1245 

tensão ou conflito? Como se sentem frequentando o 1º ano? O que mudou do seu ponto de vista? 

Quais as suas expectativas? 

Esta pesquisa de doutorado, pretende continuar a investigar a inserção da criança de seis 

anos no ensino fundamental enfocando agora o ponto de vista do aluno, procurando ouvir a sua voz 

em relação às suas expectativas, às suas lembranças da Educação Infantil, comparando-as com as 

experiências vividas no Ensino Fundamental e se a brincadeira agora do 1º ano é diferente, em 

relação ao brincar da Educação Infantil. Enfim, ouvir as narrativas infantis sobre a experiência 

vivida nessa nova etapa de escolarização. 

Como objetivos específicos, procurará identificar possíveis alegrias, tensões e dificuldades 

apontadas pelas crianças, verificando quais as necessidades e expectativas com relação à nova etapa 

de escolarização; além de indicar também atividades diárias que causam bem-estar ou mal-estar, 

nas crianças, quando executam suas atividades. 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Segundo Mahoney e Almeida (2005) o processo de ensino e aprendizagem é um recurso 

fundamental para o professor, pois, nele estão implícitas as relações com o aluno e desse processo 

dependerá o sucesso das ações pedagógicas desenvolvidas cotidianamente. 

Esse processo apresenta dois polos: no polo ensino, temos o professor e cabe a ele confiar na 

capacidade do aluno, promover seu desenvolvimento e revelar diferentes saberes: como os 

específicos de sua área e os interpessoais, trazendo em seu bojo a afetividade ao lidar com os 

alunos. 

Já no polo aprendizagem está o aluno que apresenta características próprias, conforme o seu 

momento de desenvolvimento, tem saberes elaborados nas suas condições de existência e acima de 

tudo é um ser completo e integrado: as dimensões afetiva-cognitiva e motora estão imbricadas. 

Entende-se que o polo ensino foi contemplado com os inúmeros estudos sobre a temática, 

tendo como sujeitos os adultos envolvidos: na sua maioria professores e gestores, além de pais. É 

necessário que se olhe a temática de outro ângulo: a investigação do ponto de vista do aluno, o polo 

aprendizagem, pois o olhar da criança dará uma visão complementar sobre essa temática. 

Parafraseando Tonucci (2003), apresentará o tema “Com os olhos de criança”. 
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Dessa maneira, a opção por escolher as narrativas infantis para produção de informações, 

possibilitará ampliar a reflexão, de todos os profissionais envolvidos na transição entre a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental, sobre suas atuações. 

Essa opção decorre do fato de assumirmos com Henri Wallon, médico e psicólogo francês 

que dedicou sua vida ao estudo do desenvolvimento humano elaborando uma teoria de 

desenvolvimento, a ideia de considerarmos o homem (não importa em que fase do desenvolvimento 

esteja) em sua totalidade, entendendo-o de forma completa e integrada. 

Para esse autor, à criança compete viver sua infância (e parte substancial dessa infância é 

vivida na escola); porém, compete ao adulto, neste caso o professor e todos os outros profissionais 

que lidam direta e indiretamente com a criança, conhecê-la nas possibilidades em que seu estágio de 

desenvolvimento permite perceber e representar sua própria infância, que é vivida no cotidiano 

escolar. Tem-se na escuta das narrativas infantis uma grande oportunidade para conhecer a criança 

no momento em que ela está vivendo as experiências que sua infância lhe proporciona. 

Wallon (1998) afirma que os aspectos cognitivos, afetivos e motores são indissociáveis e a 

integração desses três conjuntos constituem a pessoa, na interação com o meio que a cerca. Alguns 

aspectos relevantes da teoria são explicitados na pesquisa, pois ajudam a compreender o fenômeno 

estudado, como a importância do movimento e do brincar para o desenvolvimento infantil, bem 

como o papel da escola e do professor como meios importantes para esse desenvolvimento. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com o objetivo de investigar quais as concepções possuem as crianças de seis anos sobre 

sua inserção no 1° ano do ensino fundamental de nove anos, optou-se por trabalhar com narrativas 

infantis, tendo como sujeitos de pesquisa os alunos egressos da Educação Infantil. 

A partir dessa escolha, entende-se que deva usar uma abordagem qualitativa, pois, 

percepções, opiniões, relações, crenças, valores, atitudes e saberes são difíceis de ser quantificados. 

A pesquisa qualitativa procura, não só encontrar sentido de um fenômeno no local onde 

ocorre, como também interpretar os significados atribuídos pelas pessoas envolvidas a esse 

fenômeno, reconhecendo “[…] a relevância do sujeito, dos valores dos significados e intenções das 

pesquisas, afirmando a interdependência entre a teoria e a prática, a importância da invenção 

criadora, do contexto dos dados e da inclusão da voz dos atores sociais […]” (CHIZZOTTI, 2006, 

p. 53). 
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Assim, os métodos qualitativos, diferentemente dos quantitativos, consideram a 

comunicação do pesquisador como parte da produção de conhecimento, em vez de considerá-la 

como uma interferência. 

A subjetividade do pesquisador, bem como daqueles que estão sendo estudados, tornam-se 

parte do processo de pesquisa. “As reflexões dos pesquisadores sobre suas próprias atitudes e 

observações em campo, suas impressões, irritações, sentimentos, tornam-se dados em si mesmos, 

constituindo parte da interpretação”. (FLICK, 2009, p. 25) 

Qualquer que fosse o instrumento escolhido para a produção de informações, haveria aí o 

olhar do pesquisador, que é um olhar diferente de qualquer outro, pois está impregnado da sua 

história de vida, de conhecimentos, de sentimentos, de certezas e incertezas, enfim, da pessoa do 

pesquisador. 

A colheita de fatos jamais é puramente mecânica; possui sempre um significado mais 

ou menos explícito. O fato em si não existe; é sempre regularmente modelado por 

aquele que o verifica. […]  Na realidade, um fato revela interesse na medida em que é 

determinado, e só o será pelas relações com alguma coisa que o sobrepuja, ou seja, 

com um conjunto o qual, de alguma forma, possa ser incorporado. (WALLON, 1971, 

p. 7) 

Corroborando com essa ideia, acredita-se que a escuta atenta das narrativas das crianças ao 

falarem sobre si, sobre seus anseios, sobre suas dificuldades, suas alegrias e seu dia a dia no Ensino 

Fundamental darão subsídios para coleta de dados necessários para a realização dessa pesquisa. 

Para coleta de dados: 

1. A escola a ser pesquisada: Uma escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental 

da cidade de São Paulo.  

2. Os sujeitos da pesquisa: alunos egressos da Educação Infantil que estão sendo agora 

atendidos no 1º ano do Ensino Fundamental nessa unidade educacional. 

Para produção de Informações: 

O disparador das narrativas será a “conversa em grupos” formados por quatro ou cinco 

crianças da mesma sala de aula, a partir de comandas que os instiguem a demostrar por meio do 

desenho o que pensam sobre as questões que serão investigadas. 
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Os alunos são convidados a desenhar primeiramente o lugar que mais gostam da escola. 

Enquanto desenham o pesquisador anotará os comentários e as explicações sobre                                                                                                                                                                                                                                          

o lugar escolhido, fazendo as anotações e gravando as narrativas dos alunos. As crianças 

desenharão as atividades que mais gostam de realizar, aquelas que não gostam, o que gostariam de 

fazer, e por meio de conversas com roteiro flexível, o pesquisador coletará dados para produção de 

informações. 

Serão encontros quinzenais com duração de aproximadamente 30 e 40 minutos, ao longo do 

ano letivo, fora da sala de aula, em lugar calmo e acolhedor, escolhido previamente. 

A análise do discurso das narrativas será feita à luz da teoria psicogenética walloniana, com 

a elaboração de quadros e sínteses para facilitar a escrita dos resultados obtidos com o estudo. 

Espera-se que essa pesquisa possa colaborar com a Educação Básica de nosso país 

fornecendo pistas para que os professores, coordenadores e gestores que atuam com o 1º ano do 

Ensino Fundamental, compreendam a importância da participação da criança nas decisões e nos 

planejamentos das ações pedagógicas e administrativas no dia a dia da unidade escolar. 
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Resumo 

Este trabalho é um recorte de uma tese de doutorado em desenvolvimento, de um programa de 
Estudos Pós-graduados em Psicologia da Educação, com o objetivo de investigar o que pensam e 
como se sentem as crianças de seis anos inseridas no primeiro ano do Ensino Fundamental. Como 
objetivos específicos, procurará identificar possíveis alegrias, tensões e dificuldades apontadas pelas 
crianças, verificando quais as necessidades e expectativas com relação à nova etapa de escolarização; 
além de indicar também atividades diárias que causam bem-estar ou mal-estar, nas crianças, quando 
executam suas atividades. A busca de referências bibliográficas sobre o tema em teses e dissertações, 
evidenciou um número expressivo de pesquisas sobre o tema crianças, porém, ao se procurar pesquisas 
realizadas tendo como sujeitos de pesquisa as crianças, o número foi muito menor. Ouvi-las a partir do 
seu ponto de vista configura-se, então, uma tarefa importante ao considerá-las sujeitos de direitos e de 
opiniões. Para dar sustentação teórica, será utilizada a teoria psicogenética de desenvolvimento do 
médico, psicólogo e educador francês Henri Wallon. Sua teoria considera o homem em sua totalidade, 
de forma completa e integrada, afirmando que “é contrário à natureza tratar a criança 
fragmentariamente. Em cada idade, ela é um todo indissociável e original.”.  Para a produção de 
informações serão utilizadas as narrativas de crianças que frequentam o 1º ano do Ensino Fundamental 
em uma escola pública da rede municipal de uma região periférica da cidade de São Paulo. Quadros e 
sínteses serão produzidos para nortear a análise dos depoimentos, que será feita à luz da teoria 
walloniana. 

Palavras-chave: Criança de seis anos; Henri Wallon; Narrativas infantis. 
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Resumo 

Neste painel apresentamos três experiências que têm em seu bojo a discussão sobre o processo de 
ensino e de aprendizagem em alfabetização, apoiadas nas investigações psicogenéticas iniciadas por 
Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985). Cada um dos textos compartilha situações específicas de 
pesquisa e da prática pedagógica, na formação de professores e profissionais da educação, 
problematizando os conceitos de intervenção, ludicidade, planejamento. Trata-se de reflexões situadas 
em diferentes estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia) que reconhecem a alfabetização 
como um processo de apropriação das culturas do escrito. As três produções apoiam-se na perspectiva 
histórico-cultural e abordam questões fundamentais para a reflexão sobre as práticas escolares de 
alfabetização. O primeiro texto trata dos indícios das práticas pedagógicas significativas identificadas 
nas narrativas de ex-alunos na juventude sobre a escola da infância. O segundo texto tenciona o apelo à 
ludicidade como argumento para justificar a proposição de treinamentos fonológicos e defende que 
uma atividade potencialmente lúdica, situada no marco da abordagem psicogenética, é aquela na qual as 
crianças são desafiadas a participar de diferentes práticas sociais, atribuindo sentido e significado ao ato 
de ler e escrever, mesmo que ainda não sejam capazes de realizá-lo com autonomia. O terceiro texto 
narra as principais descobertas e constatações, tecidas durante os encontros em um grupo de estudos 
colaborativo no ano de 2019, fruto de algumas problematizações sobre as atividades de alfabetização 
mais comumente realizadas em sala de aula e que circulam entre os pares,  resultantes na grande maioria 
das vezes de buscas da "boa" atividade para se alfabetizar feitas por professores em sites e aplicativos 
disponíveis no ambiente virtual. 

Palavras-chave: Alfabetização; Culturas do Escrito; Infâncias e Juventude; Ludicidade; Formação de 
Professores. 

CAC - A ESCOLA DA INFÂNCIA NARRADA NA JUVENTUDE 

Maria da Conceição de Carvalho Rosa – UERJ/RJ 

Marliza Bodê de Moraes – UERJ/RJ 

INTRODUÇÃO 

Este artigo é baseado na tese de doutorado “A escola da infância narrada na juventude por 

ex-alunos do Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti (CAC)”.  A pesquisa 

investigou o significado da passagem pela escola do CAC e as marcas deixadas por essa 

escolarização da infância, assim como indícios da prática pedagógica, a partir dos depoimentos de 

seus ex-alunos na juventude. 

O CAC é uma instituição de utilidade pública, associativa, fundada em 1987 por membros 

de entidades de movimentos populares na região. Localiza-se na Baixada Fluminense, estado do 

Rio de Janeiro, uma região que sofre com problemas de pobreza econômica. O CAC foi criado com 

o propósito de subsidiar as discussões dos diversos setores dos movimentos populares e desenvolver 

experiências concretas que pudessem apontar para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, 

principalmente nas áreas de saúde, educação e produção. A Escola do CAC nasce em uma 
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perspectiva construtivista e baseada na Psicogênese da Língua Escrita de Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky. 

Os sujeitos entrevistados foram oito jovens que estudaram na Escola do CAC, na Educação 

Infantil e/ou anos iniciais do Ensino Fundamental. Todos viviam em famílias de baixa renda 

financeira. 

Bruner (1997) afirma que “a narrativa é uma das formas mais ubíquas e poderosas de 

discurso” (p.72). Ela requer um meio de enfatizar a ação humana, requer sensibilidade ao que é 

canônico e ao que viola a canonicidade da interação humana, e exige uma aproximação da “voz do 

narrador”. Por meio das narrativas dos jovens ex-alunos, foi possível identificar a força com que a 

relação social marcou todos os aspectos destacados no processo vivido na escola. Todas as 

experiências foram relatadas sempre em situações de relacionamentos intensamente marcados pela 

presença do outro. 

O conjunto das relações sociais evidencia a constituição das trajetórias individuais, ou seja, é 

na dinâmica interativa que o processo de conhecimento é concebido. Nos depoimentos dos ex-

alunos, pude perceber que o processo de conhecimento não foi relatado se dando diretamente com o 

objeto, mas na relação mediada por outros, pois é na relação com o outro que a elaboração cognitiva 

se constitui, sendo, inclusive, curioso perceber que este processo foi observado pelos próprios 

entrevistados e valorizado por eles, ainda que intuitivamente. 

Smolka e Góes (1993) afirmam que esta dinâmica interativa, em que tem lugar o processo 

de conhecimento, implica sempre numa relação sujeito-sujeito-objeto, o que significa que o sujeito 

estabelece relação com o objeto de conhecimento por intermédio de outros, pois “a elaboração 

cognitiva se funda na relação com o outro. A constituição do sujeito, com seus conhecimentos e 

formas de ação, deve ser entendida na sua relação com outros, no espaço da intersubjetividade” (p. 

9). 

Foi no detalhamento dessas relações, como grandes marcas da escolaridade, que outros 

sinais também se tornaram visíveis, como os indícios da prática pedagógica, a intensa relação com a 

leitura, o tipo de relacionamento estabelecido pela escola com os familiares, a solução de conflitos 

entre os pares, os valores ético-morais delineados nas situações vivenciadas, a força da valorização 

do coletivo e do entendimento da atenção e do respeito às diferenças individuais, entre outras. 

A figura do professor foi bastante destacada nas entrevistas. Este destaque se deu sob 

diversas perspectivas: o professor e o relacionamento afetivo com o aluno, o professor como um 
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modelo a imitar, o professor em sua ação mediadora, o professor e a prática pedagógica. Estas 

perspectivas estavam intrinsecamente relacionadas. 

Quanto à mediação do professor no processo de ensino e aprendizagem, as entrevistas 

estiveram repletas de exemplificações relacionadas a conteúdos conceituais, atitudinais, normas e 

valores. Neste processo, estavam as práticas pedagógicas desenvolvidas no CAC. 

MÁRIO: [A professora] era muito dedicada, tinha muita atenção com a gente. Gostava 

muito dela! Acho que ela marcou para a vida inteira. Acho que a atenção e a forma 

como ensinava. Depois que eu senti a diferença, depois que eu saí de lá, porque, nos 

outros colégios, não era assim. 

MÁRIO: [A 
Apesar de haver muitas menções de intervenção em questões mais amplas da vida do aluno, 

o mais mencionado no sentido da atenção individual esteve relacionado à intervenção pedagógica 

para a aprendizagem dos conteúdos escolares. 

MICHELE: Era  
MICHELE: Era uma atenção individual. Ela [a professora] chegava do nosso ladinho, 

na orelhinha, e explicava, explicava com a maior calma, com a maior paciência... Não 

era um jeito de ensinar coletivo (...). Ela sabia a necessidade de cada aluno e 

procurava entrar nessa necessidade. 

A forma de ensinar e os procedimentos de ensino na maneira de o professor se relacionar 

com o aluno foram bastante detalhados no transcorrer das entrevistas. 

INDÍCIOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

As narrativas dos ex-alunos propiciaram muitas pistas sobre a prática pedagógica. 

Mencionaram, muitas vezes, a importância dos trabalhos em grupos e as atividades em parcerias 

entre os alunos, que parecem ter predominado na organização da ação pedagógica realizada. 

Relataram atividades que demonstravam ter sido constantes, como as rodas de leitura, e outras 

inseridas em projetos de trabalhos. Falaram do aproveitamento de situações que surgiam no dia-a-

dia para as diferentes áreas do conhecimento, da Língua Escrita, da Matemática, das Ciências 

Naturais e da História, entre outras. No conjunto de seus relatos, as referências às rodas de leitura se 

destacaram seguidas em menor intensidade de comentários sobre a produção textual. Ambas as 

atividades foram apontadas como um movimento do coletivo para o individual. Os comentários 

sobre a produção textual foram sempre associados às leituras em público, às apresentações e 

discussões com os colegas da turma. As situações de leitura compartilhada predominaram nos 
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relatos sobre leitura.  Abordaram a formação do caráter e de valores como aprendizagem. Narraram 

atitudes das professoras, tanto nas ações coletivas na sala de aula intervindo em situações de 

conflitos, como nas ações individuais em que eram demonstradas a solidariedade e a preocupação 

com o próximo. O fato de os ex-alunos tratarem essas ações como aprendizagem no CAC sugeriu 

que havia uma intervenção para atingir objetivos atitudinais relacionados aos valores e à ética, 

buscando alcançar o que Rego (1996) apresentou como uma das metas da escola: que os alunos 

aprendam posturas consideradas corretas na nossa cultura. 

Se uma das metas da escola é que os alunos aprendam as posturas consideradas 

corretas na nossa cultura (como, por exemplo, apresentar atitudes de solidariedade, 

cooperação e respeito aos seus colegas e professores), a prática escolar cotidiana deve 

dar condições para que as crianças não somente conheçam estas expectativas, mas 

também construam e interiorizem estes valores e, principalmente, desenvolvam 

mecanismos de controle reguladores de conduta (ações voluntariamente controladas, 

na linguagem de Vygotsky). Para que isto ocorra, a escola e os educadores precisam 

aprender a adequar suas exigências às possibilidades e necessidades dos alunos. (p.99) 

Houve relatos dos ex-alunos sobre os diferentes tipos de conteúdos que estruturavam o 

planejamento básico, conteúdos ligados à construção de conceitos, ao domínio de procedimentos e à 

formação de atitudes. Em todos estes aspectos a mediação cultural na relação com o outro, como 

abordada por Vygotsky, contribuiu para a reflexão sobre a prática pedagógica. 

Smolka e Nogueira (2008) destacam que há diferentes modos de se realizar a prática escolar, 

permeados por valores que mantém as relações na sociedade. Assim, pode-se enfatizar a dimensão 

individual ou a dimensão coletiva nesta prática, como, por exemplo, no modo de cada um fazer seu 

trabalho sozinho e ser responsável pelo que é seu ou compartilhar materiais e espaços entre várias 

crianças, pois “de uma forma ou de outra, nessas situações, estão presentes movimentos de 

negociação e disputa, requerendo, muitas vezes, a intervenção do adulto” (p.79). 

Aprender a dividir, preocupar-se com a necessidade do próximo, demonstrar amizade, 

compartilhar, ajudar e respeitar foram aspectos muito valorizados e apresentados por todos os 

entrevistados como uma aprendizagem da experiência escolar 

A importância da atenção, da escuta e da prática da solidariedade foi mencionada em várias 

situações relatadas, destacando a intervenção da professora como um modelo no exercício da 

solidariedade. 

MICHELE: Uma coisa que eu nunca mais me esqueci na vida, foi na época da festa 

junina, que caiu no meu aniversário, e fizeram uma festa surpresa para mim! (...) 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1255 

Nossa, eu chorava! Aí, aquilo marcou, sabe? Marcou. É isso, entendeu? O que eu não 

tinha... Não consigo esquecer aqui do CAC é a dedicação, o jeito de ensinar, o jeito de 

trabalhar com o nosso psicológico. 

MICHELE: Um 
Michele falou do jeito de se lidar com o aspecto psicológico da criança, e via nisto um valor. 

A forma de ensinar e de se relacionar foi observada em todas as circunstâncias da vida escolar pelos 

jovens entrevistados. Chamou a atenção ver como os jovens relataram e analisaram ações 

pedagógicas das escolas com detalhes. Todos não contaram simplesmente os acontecimentos, mas 

analisaram as situações narradas, do ponto de vista do que se esperava do papel da escola e de seus 

agentes. Michele falou da alegria de ter tido uma festa que nunca teve, identificando também nesta 

ação uma prática ligada ao objetivo de se “trabalhar com o lado psicológico do aluno”. Ela pareceu 

não ter visto na festa uma ação extrapedagógica, mas continuou entendendo aquela ação como um 

jeito de ensinar, como parte de um processo pedagógico da escola. 

Todo o depoimento de Michael teve na formação do caráter seu principal eixo, tanto que, ao 

ser indagado sobre o que destacaria de influência do CAC na sua vida, respondeu: “Ah, eu 

destacaria a honestidade! (...) O CAC, para mim, é uma escola que me ensinou ter honestidade, 

caráter, ser bem-humorado.” A preocupação com a formação de bons valores foi uma temática 

constante. Michael, ao comentar sobre um colega com necessidades especiais, demonstrou que 

havia um respeito às diferenças e uma certa aliança estabelecida entre as crianças, que 

compreendiam a sua forma de ser. Destacou que havia um “tratamento de igual para igual com todo 

mundo”, inclusive com o menino referido. Assim como os professores, as crianças aprenderam a 

lidar com ele. Neste sentido, o relacionar-se com as diferenças também era um valor cultivado na 

escola. 

MICHAEL: Falaram comigo que ele não deu certo, não se adaptou no outro colégio. 

Eu falei: “É porque, lá no CAC, ele já tinha o probleminha dele, mas lá, nós, como 

amigos e colegas, sabíamos já “levar” ele, e os professores sabiam lidar com ele. Já 

em outro lugar, agiam diferente, é totalmente diferente. 

Os valores cultivados pelos profissionais na escola, criando uma cultura institucional que 

valorizava e discutia essas questões em situações práticas da vida demonstrando na ação os padrões 

desejados nos objetivos do ensino, parecem ter tido repercussões sobre as crianças que no processo 

da aprendizagem foram constituindo formas de olhar e de agir que valorizavam o respeito às 

diferenças, à solidariedade e o colocar-se no lugar do outro. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1256 

BÁRBARA: Eu lembro que, para ensinar matemática, foi usada uma coisa muito 

legal, que era um mercadinho, e a gente ia aprendendo os números, porque tinha que 

aprender a lidar com o dinheiro, com as coisas que nós iríamos comprar nesse 

mercadinho. (...) A gente brincava muito! Tinha o nosso mercadinho, que eu achava o 

máximo! (...)A gente ia comprando no mercadinho, o outro ia abrindo as outras 

lojinhas, e virava um verdadeiro comércio, uma verdadeira feira, mas era legal, porque 

a gente estava brincando de uma forma educativa. 

A situação descrita por Bárbara colocava os alunos numa posição em que, na brincadeira, 

realizavam uma atividade muito além do que poderiam realizar nesta mesma atividade em situação 

real. Oliveira (1995) destacou a afirmação feita por Vygotsky de que a intervenção na zona de 

desenvolvimento proximal das crianças na escola é realizada constante e deliberadamente, sendo 

bastante estruturada e tendo relação direta com a intenção de promover o aprendizado e o 

desenvolvimento. Para ele, na situação do brincar, “o brinquedo também cria uma zona de 

desenvolvimento proximal na criança, tendo enorme influência em seu desenvolvimento” (p .66), 

embora pareça haver pouca estruturação e nenhuma função explícita para promover os processos de 

desenvolvimento. Na descrita brincadeira do mercadinho, pôde-se perceber a intenção deliberada de 

se atuar na zona de desenvolvimento proximal da criança, numa situação em que o faz-de-conta 

colocava os alunos na ação, concretamente para além do que poderiam realizar (“eram” caixas, 

vendedores, faziam compras...), e, ao mesmo tempo, operavam com as questões da matemática 

dentro de uma atividade estruturada, com intenções predefinidas e objetivos a atingir por parte do 

professor. Da perspectiva de Bárbara, como aluna, era uma atividade prazerosa e ainda relatada com 

prazer. Na brincadeira, se constituíam como autores de sua própria experiência social. Para 

Vygotsky (1989), na brincadeira, a criança se comporta como se tivesse maior idade do que tem, 

experimenta situações no brincar que a coloca diante de conflitos e de tomada de decisões, como se 

fosse mais velha do que é. A brincadeira é uma atividade importante e fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças. 

BÁRBARA: Eu as  
BÁRBARA: Eu brincava de escolinha com os livros da biblioteca.  (...)Vínhamos 

brincar de ler! Isto que era o mais legal: a biblioteca ficava aberta e nós vínhamos 

brincar de ler, um pouquinho antes da aula começar ou depois que a aula terminava ou 

num dia em que não houvesse aula, ou num horário assim alternativo! Mas era muito 

legal essa história de brincar de ler! (...)Vinha um grupo de crianças e pegava o livro e 

fingiam que estava contando para o outro, apesar de não saber ler, até depois de um 

tempo lendo mesmo as histórias ou então contando as histórias, e era legal! Aí, 
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também tinha os desenhos que a gente fazia por conta das histórias. A gente 

desenhava as histórias, era muito legal! Eu brincava de escolinha com os livros da 

biblioteca. 

O comentário de Bárbara sobre brincar de ler nos mostrou que alguns liam mesmo sem saber 

fazê-lo, como se já soubessem ler convencionalmente. Quando imitavam o ato de ler não 

realizavam simplesmente uma cópia mecânica de um ato, mas de certa forma, reconstruíam 

internamente o que observavam no exterior. 

Para Vygotsky, a imitação oferece a oportunidade de reconstrução (interna) daquilo 

que o indivíduo observa externamente. A imitação pode ser entendida como um dos 

possíveis caminhos para o aprendizado, um instrumento da compreensão do sujeito. 

(Rego, 2003, p. 111) 

Na imitação as crianças executam o que em um determinado momento ainda não são 

capazes de realizar, ultrapassando as limitações da atividade no contexto real. Rego (2003), ao tratar 

do papel da imitação no aprendizado, segundo a perspectiva de Vygotsky, utilizou um exemplo bem 

próximo do que relatou Bárbara, ao comentar a experiência que vivenciou brincando de ler: 

(...) por exemplo, uma criança pequena, ainda não alfabetizada, pode imitar seu irmão 

e “escrever” uma lista com os nomes dos jogadores de seu time preferido. Deste 

modo, ela estará internalizando os usos e funções da escrita promovendo o 

desenvolvimento de funções psicológicas que permitirão o domínio da escrita. É nesse 

sentido que Vygotsky afirma que a imitação é uma das formas de as crianças 

internalizarem o conhecimento externo. (p. 111) 

Os relatos demonstraram que havia uma forte relação entre as crianças, tanto fora do espaço 

escolar como dentro dele. Muitas ações pareceram transpassar os muros da escola e se refletir na 

dimensão lúdica, no cotidiano das crianças, para além do ambiente escolar formal. 

Os jovens entrevistados valorizavam as interações com os parceiros, assim como com o 

professor. Esta valorização se dava tanto no espaço das relações sociais do cotidiano, nos horários 

de lazer e nos laços de amizade, como nas interações para a aprendizagem escolar. O trabalho em 

grupo foi muito mencionado por eles como algo importante para a aprendizagem − e como sendo 

uma aprendizagem. Foi interessante observar que eles não só falavam das atividades em grupo 

como estratégia, mas tratavam-nas como uma aprendizagem em si: como aprender a trabalhar em 

grupo. 

Menções ao grupo surgiram nas entrevistas, em diferentes dimensões. Ora tratavam do 

grupo como turma, ora do grupo de trabalho na sala de aula, ora dos grupos espontâneos que se 
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formavam para brincar, ora falavam das atividades em duplas. O que ficou evidente foi a 

intensidade de como falaram do coletivo na escolaridade no CAC, o quanto o coletivo foi 

importante para a vida social mais ampla e as relações de amizade, bem como para a aprendizagem. 

Falaram da prioridade de se trabalhar em grupo ao invés de se trabalhar individualmente. 

Mencionaram a importância de a turma ser constituída como um grupo e não ser formada por 

grupinhos isolados, como depois vivenciaram em outras escolas que tinham muitos alunos por 

classe. Michael, ao responder sobre se realizavam mais atividades individuais ou em grupos, 

afirma: “Em grupo! Porque em grupo nós discutíamos nossos pensamentos, o modo de agir. 

Entendeu?” 

No processo de interações grupais, a rotina da leitura compartilhada diariamente se destacou 

como importante elemento na prática pedagógica. A leitura com o outro, quer fosse nas rodas ou 

fora delas, foi apresentada nos discursos de todos com muita constância. Em vários dos assuntos 

tratados, aparecia a prática de “fazer com o outro”, assim como a presente intervenção pedagógica 

da professora se revelava em grande parte do que era contado. 

A biblioteca, nas narrativas, apareceu como um lugar de encontro, frequentado quando não 

se estava na sala de aula, um espaço movimentado onde se ia brincar de ler, e onde, mesmo sem se 

saber ler, se pegavam livros grossos e enormes, e, mesmo sem se saber escrever, se assinavam 

livros de frequência e empréstimos. Um espaço onde havia rodas de leitura, onde se ia com os 

amigos da vizinhança que não estudavam lá e onde, também no horário da aula, havia tempo 

destinado a frequentá-lo. Enfim, um espaço onde mais se lia com o outro do que sozinho. No 

conjunto dos depoimentos, observa-se que a possibilidade de interação com os colegas produzindo 

leituras compartilhadas favoreceu a construção de uma pequena comunidade de leitores na escola. 

Freire (1996) apontou a necessidade de criação da biblioteca popular como centro cultural e 

não como depósito de livros. Para ele, a biblioteca era vista como fator fundamental para o 

aperfeiçoamento do leitor. Assim também sugeriram os depoimentos dos jovens ex-alunos do CAC, 

ao valorizarem extremamente a relação com o espaço da biblioteca e as atividades que nela 

desenvolviam. A promoção da leitura por intermédio da escola implica em transformar e ampliar 

suas ações para fora do contexto interno, agindo na comunidade que está além dos muros. 

MICHAEL: Tinha a biblioteca aqui que apoiava, dava apoio para nossa leitura, nosso 

aprendizado ficar melhor. Nossos amigos também... A turma era cem por cento. Eu 

me lembro que eu gostava muito de fazer história. Aí, a [profª] Marliza dava 

oportunidade para cada aluno ir lá na frente ler, aí era legal pra caramba! Gostava de 
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falar! [risos] Gostava de falar pra caramba! Levantava e ia lá falar sobre o texto. Eu 

escrevia... Eu até queria ver se tinha essas histórias aqui ainda... Eu escrevia história 

pra caramba! Lembro das histórias que eu escrevia. As primeiras histórias foram sobre 

os meus amigos, das brincadeiras que nós fazíamos aqui. Aí, eu ia lá na frente contar 

as coisas que aconteciam de engraçado, eu escrevia e relembrava para eles. E eles 

gostavam disso! Eu escrevia sobre os nossos relacionamentos do dia-a-dia, nossas 

brincadeiras, aí relembrava, era legal! Gostava de escrever! Eu lembro, na época, que 

o Anderson tinha uma máquina de escrever, aí, ia nós dois para a casa dele. Escrevia 

nossas histórias, escrevia à mão, e ia para a casa dele bater [datilografar]. Era legal pra 

caramba! 

Saía do CAC aqui e ia lá para a casa dele. “Vai, tem uma história para nós!”... no tal 

dia, a Marliza chamava a gente para ir lá na frente: “Vai lá, Michael, escrever a 

história!” Aí, cada um escrevia um pouquinho [no quadro]. Eu, Vítor também. Eu ia 

para a casa do Vítor, escrevia história, ele ia na minha casa. Tinha essa 

movimentaçãozinha nossa, como amigo. Um ia na casa do outro escrever uma 

história. [Perguntavam:] “E como é que está, está boa?”. O Anderson era o cara! Tinha 

máquina! [risos]. Mas ele escrevia a [histórias] de todos os alunos também. Dava para 

ele, ele escrevia, datilografava. 

MICHAEL: Tinh 

A importância dada ao fato de terem ouvintes para os seus textos ficou demonstrada quando 

falavam do prazer de ler em público aquilo que escreviam. A relação com o outro, tanto na 

mediação para a produção quanto na mediação como ouvinte, pareceu conferir valor ao processo e 

caracterizar a atividade em contexto social real, e não à realização de uma atividade mecânica 

esvaziada de significado social, sendo apenas objeto de leitura da professora para correção ou 

atribuição de nota. 

Quando falavam do que escreviam no CAC, definiam a modalidade textual: diários, cartas, 

histórias, poesias, etc., o que, conforme observou Moraes (2002), favorece que “além da tarefa de 

decidir sobre o que e como escrever, a produção de um texto coloca os alunos diante de um outro 

desafio: refletir sobre o que se produz e controlar a qualidade da produção” (p. 17).  Os ex-alunos 

ao abordarem a atividade escrita, destacaram a produção de textos e falaram do processo de 

alfabetização. 

Também esteve presente nos depoimentos, a parceria entre pais e escola como uma 

qualidade do trabalho realizado, assim como a constante presença da família na escola. Ainda que 
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muitas mães tivessem dificuldades para ler e ajudar os filhos nas atividades escolares; ainda que 

deixassem por conta dos filhos a responsabilidade com as tarefas, isto não significou que estivessem 

ausentes do âmbito escolar. 
DANIELE: Aqu 

DANIELE: Aqui, a gente tinha contato pessoal com o professor. O professor conhecia 

sua mãe, seu pai, conhecia sua história, onde você mora. (...) Depois que a gente 

passou a ir para outra escola, ela [a mãe] sentiu falta disso. Aqui no CAC, tinha 

bastante participação, e não era nem só minha mãe. (...) A escola incentivava a 

participação dos pais, né? 

O CAC investia na participação dos pais, considerando-os parceiros privilegiados na relação 

com os alunos. Entretanto, a presença ou a ausência dos pais na escola não eram associadas a 

processos de aprendizagem do aluno pelos professores. Os professores assumiam para si a 

responsabilidade pela aprendizagem dos conteúdos que cabe à escola ensinar. A relação da família 

com a escola parecia estabelecer uma sensação de segurança e de confiança. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As marcas da escolaridade, aqui apontadas, revelaram sinais de uma cultura escolar. Foi 

possível perceber que os ex-alunos demonstraram um tipo de cultura institucional que fortalecia 

uma forma de se relacionar, seja com o professor, os alunos, a família, a comunidade ou os 

visitantes do CAC, seja com o conhecimento e com a prática pedagógica, na sala de aula e fora 

dela. 

Mas, a ida para outras escolas foi difícil para todos os ex-alunos. As diferenças que 

sinalizavam nas  narrativas entre a Escola do CAC e suas outras escolas eram questões de ordem 

pedagógica: número excessivo de alunos, falta de atenção individual, ausência de trabalho com a 

leitura, falta de acesso à biblioteca, predomínio da cópia do quadro e exercícios do livro didático, 

desvalorização do objeto livro por parte dos alunos, ausência do prazer de ler dos colegas e falta da 

relação escola-família, entre outras. Após a saída da Escola do CAC a forma de acesso ao livro 

também mudou. A ausência de uma biblioteca escolar ativa e a falta de trabalho pedagógico para o 

estímulo à leitura foram apontados por todos. A prática comum das escolas, relatada por eles, era a 

da leitura de livros com o único objetivo de realizar provas a partir da oitava série. Mas, apesar 

disso, o início de relacionamento com a atividade da leitura desenvolvido na Escola do CAC parece 

ter tido repercussões sobre a relação posterior destes ex-alunos com os livros, pois predominavam 

na juventude as leituras feitas por empréstimos entre amigos. 
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Quanto à escrita, apesar de terem produzido muitos textos na Escola do CAC, os ex-alunos 

não se referiram a esta atividade com tanta intensidade quanto se referiram à leitura, principalmente 

na fase posterior ao CAC. Ao tratar das evidências da permanência da prática da leitura e escrita, 

identifico que apesar das dificuldades que encontraram para continuar com esta prática, os ex-

alunos conseguiram prosseguir mais como leitores do que como produtores de textos. O “por que” e 

o “para que” se lia ou se produziam textos podem ter tido impacto importante sobre esse processo 

posterior ao CAC, além de parecer que a necessidade de continuidade de intervenções pedagógicas 

mais efetivas e constantes para dar prosseguimento à escrita fosse ainda maior do que as necessárias 

para dar prosseguimento à leitura. 

Ao concluir este artigo, considero importante assinalar o quanto as narrativas dos jovens 

foram valiosas para observar os indícios da prática pedagógica. Uma escuta comumente pouco 

utilizada, inclusive nas pesquisas acadêmicas. Outros indícios identificados da prática pedagógica 

não foram tratados aqui devido ao limite de espaço. 

Ao fim da entrevista, os jovens foram indagados sobre o que significou o CAC em suas 

vidas. As respostas acentuaram a forte relação de afeto, admiração e respeito que nutriam pela 

instituição, e que já vinha sendo sinalizada durante todo o transcorrer das narrativas. Eles assumiam 

o CAC como parte de si. Bruner (2001), afirma que “as obras coletivas produzem e mantém a 

solidariedade do grupo. Elas ajudam a produzir a comunidade, e as comunidades de aprendizes 

mútuos não constituem exceção” (p.31). Neste sentido, os ex-alunos, como uma comunidade de 

aprendizes, se viam nas narrações das experiências vividas na Escola do CAC como participantes 

da construção de uma “obra” que lhes conferia orgulho e identidade. 
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Resumo 

Este artigo é baseado em pesquisa que investigou o significado da experiência de escolaridade na 
infância e as marcas deixadas pela escola do Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti 
(CAC) a partir das narrativas de ex-alunos na juventude, buscando indícios das práticas pedagógicas que 
se tornaram significativas e examinando se a leitura e a escrita permaneceram como atos presentes e 
constantes na vida destes alunos após a sua saída da escola. Fundamenta-se na perspectiva histórico-
cultural do desenvolvimento psicológico humano proposto por Vygotsky. A metodologia utilizada é de 
cunho qualitativa e teve como instrumentos a entrevista e a análise de documentos. Foram 
entrevistados oito jovens entre 16 e 25 anos, que frequentaram a escola do CAC de dois a oito anos 
letivos, entre 1989 e 1999. Como resultado, identificou-se a forte dinâmica de interação nas relações 
sociais, marcada pela afetividade, em que se destacou o relacionamento com o professor; o fazer no 
coletivo e a intensa presença das leituras compartilhadas, tanto na sala de aula como na biblioteca, 
extrapolando o ambiente escolar. Há indícios marcantes da prática pedagógica tais como: as parcerias 
estabelecidas para aprender, a importância da ampliação do universo cultural, o desenvolvimento de 
valores ético-morais delineados nas situações vivenciadas, o tipo de relacionamento estabelecido com as 
famílias dos alunos, a presença das brincadeiras, a constituição e a valorização do coletivo, a intensa 
relação com a leitura e as situações de aprendizagem organizadas sem descaracterizar os conhecimentos 
em seu uso social real. Os ex-alunos demonstraram ver no CAC o modelo ideal de prática pedagógica. 
Os depoimentos sobre o significado da escolarização apontam uma cultura escolar marcada fortemente 
para a formação de leitores. 

Palavras-chave: Prática Pedagógica; Leitura; Escola Comunitária; Narrativa; Cultura Escolar. 

A RELAÇÃO ENTRE ALFABETIZAÇÃO E LUDICIDADE: TENSÕES E CONVERGÊNCIAS 

Mariana Santos de Jesus – SMED/SALVADOR-BA 

Cláudia da Hora Sousa – SMED/SALVADOR-BA 

Giovana Cristina Zen – UFBA 

O APELO À LUDICIDADE E OS TREINAMENTOS FONOLÓGICOS 

Os debates em torno da Alfabetização no Brasil sempre suscitaram enfrentamentos políticos, 

epistemológicos e metodológicos. Na condição de educadoras da Rede Municipal de Ensino de 

Salvador já vivenciamos diversas propostas e programas de alfabetização. Cada um com um aporte 

teórico-metodológico distinto, mas todos com a promessa de oferecer as melhores condições de 

aprendizagem aos nossos alunos e bons resultados nas avaliações externas. Entretanto, a discussão 

sobre a ludicidade nos provoca a refletir sobre o sentido e significado das práticas pedagógicas 

realizadas nas classes de alfabetização. 
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Nos últimos anos, a ludicidade tem sido utilizada como argumento para justificar a 

proposição de determinadas atividades para ensinar a ler e a escrever.  Tal conceito geralmente está 

vinculado aos jogos e brincadeiras utilizados como recursos didáticos no processo de alfabetização. 

Um dos exemplos mais conhecidos desta perspectiva são os Jogos de Alfabetização elaborados pelo 

Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL), da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), no âmbito do Pacto de Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC). 

Para tensionar essa reflexão, destacamos como exemplo o jogo Caça Rimas que consiste em 

identificar palavras que possuem “partes sonoras” iguais. Cada criança recebe fichas de figuras 

diversas e deve relacioná-las com as figuras que possuem partes sonoras iguais na cartela. 

Faca/vaca, dinheiro/brigadeiro, garrafa/girafa, tijolo/bolo são algumas das correspondências 

esperadas. O jogo termina quando o primeiro jogador encontra o par de todas as fichas que recebeu. 

Para aprofundar a análise sobre a relação entre a ludicidade e o jogo Caça Rimas é preciso 

considerar que o Manual Didático de Jogos de Alfabetização explicita 

“[...] que o jogo, além de constituir-se como veículo de expressão e socialização das 

práticas culturais da humanidade e veículo de inserção no mundo, é também uma 

atividade lúdica em que crianças e/ou adultos se engajam num mundo imaginário, 

regido por regras próprias, que, geralmente são construídas a partir das próprias regras 

sociais de convivência.” (CEEL, 2009, p.10) 

Sendo assim, a justificativa para propor jogos ‘de’ alfabetização está ancorada em dois 

aspectos: 1. como veículo de expressão e socialização das práticas culturais da humanidade e 

veículo de inserção no mundo; e 2. como uma atividade lúdica em que crianças e/ou adultos se 

engajam num mundo imaginário, regido por regras próprias, construídas a partir do convívio social. 

Por diversas vezes, presenciamos a realização desse jogo nas turmas de 1º e 2º ano das 

escolas públicas soteropolitanas e nos indagamos: um jogo cujo principal objetivo é desenvolver a 

consciência fonológica, por meio da exploração de rimas, se constitui como um veículo de 

expressão e socialização das práticas culturais da humanidade? O engajamento num mundo 

imaginário, razão pela qual o jogo é considerado uma atividade lúdica, de fato ocorre? 

O Caça Rimas proposto pelo Manual Didático de Jogos de Alfabetização do PNAIC é uma 

atividade produzida com o intuito de desenvolver a consciência fonológica, sem nenhuma 

articulação com as práticas de leitura e escrita que existem socialmente e que nos constituem como 

cidadãos da cultura letrada. Em uma proposta como essa, as crianças parecem estar jogando e 
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parecem estar aprendendo. Mas é preciso se perguntar se isto é um jogo e se as crianças estão, de 

fato, participando de uma prática social de leitura e escrita ou se isto é apenas um treinamento 

fonológico travestido de brincadeira. 

Além dos jogos do PNAIC, também é bastante comum na Rede Municipal de Salvador a 

proposição de atividades “lúdicas” com textos da tradição oral, cujo principal objetivo consiste em 

reconhecer sons e memorizar letras e sílabas. Em muitos casos, isola-se uma palavra e as 

intervenções se reduzem aos sons, letras e sílabas em torno da palavra escolhida. Em determinas 

situações, listas intermináveis de palavras que comecem ou terminem com o mesmo som são 

elaboradas, sem que a atividade tenha em si alguma relação com as práticas sociais de leitura e 

escrita. 

Uma breve análise das situações didáticas consideradas lúdicas revela que jogos e 

brincadeiras frequentemente são utilizados para disfarçar treinamentos de transcodificação 

linguística. Nestas atividades, os estudantes são expostos a exercícios de repetição dos sons iniciais 

ou finais das palavras, sob o argumento de que estão realizando jogos linguísticos cujo propósito é 

buscar palavras que rimem. Apesar de contarmos com um amplo arcabouço de brincadeiras da 

tradição oral no nosso país, nas quais as rimas estão presentes, a repetição e o treinamento exaustivo 

não podem ser configurados como uma atividade lúdica. 

Isto não significa dizer que a discussão sobre as relações entre alfabetização e ludicidade 

não seja extremamente profícua. No entanto, é preciso aprofundar o debate em torno dos limites 

dessa relação e reconhecer que o argumento da ludicidade nem sempre é suficiente para assegurar a 

necessária coerência entre os modos de aprender e os modos de ensinar. Por este motivo, propomos 

uma discussão mais apurada sobre o próprio conceito de ludicidade para então analisar algumas 

atividades que foram incorporadas recentemente à proposta pedagógica da Rede Municipal de 

Salvador, a partir da elaboração colaborativa dos materiais do Programa Nossa Rede, em parceria 

com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa. 

DO QUE ESTAMOS FALANDO QUANDO FALAMOS EM LUDICIDADE 

A concepção de ludicidade que oferece aporte teórico para esta discussão está ancorada nas 

contribuições de Luckesi (2002). O autor compreende a ludicidade a partir de um ponto de vista 

interno e integral, situando-a como uma experiência do sujeito. Portanto, ludicidade não está 

vinculada a uma estratégia e/ou recurso, mas ao estado de inteireza que os indivíduos vivenciam a 

partir dessas situações. 
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O autor esclarece ainda que comumente se pensa que uma atividade lúdica é uma atividade 

divertida. Poderá sê-la ou não. O que de fato caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude 

que ela possibilita ao sujeito. O que define, portanto, uma determinada atividade como lúdica é o 

estado de ânimo de quem dela participa, como também a circunstância em que ela acontece. 

Nesta perspectiva, o que determina se uma atividade é lúdica não são os artefactos utilizados 

ou as situações propostas (jogos, vivências, brincadeiras, dentre outros), mas o estado de 

envolvimento dos sujeitos partícipes do processo. Assim, vincular o brincar às práticas educativas 

não é suficiente para transformá-las em atividades lúdicas. Para que uma atividade seja 

potencialmente lúdica é necessário que os professores fomentem o processo criativo, oferecendo 

condições para que a plenitude da experiência seja oportunizada a todos os sujeitos envolvidos. 

Implica mediação docente construída na relação entre o cognitivo e o afetivo. Mineiro e D’Ávila 

retomam o conceito cunhado por Luckesi para elucidar a diferença entre ludicidade e atividades 

lúdicas. 

Aventa-se a controvérsia presente no conceito, posto que o lúdico é um estado de 

plenitude interno e subjetivo, depreende-se que uma atividade pode ser lúdica para um 

indivíduo e não o ser para outro, sendo, portanto, equivocado pressupor que porque se 

empreendeu uma atividade lúdica todos os que dela participarem vão se sentir lúdicos 

inexoravelmente, ou seja, é preciso promover desde a etapa de compreensão 

conceitual a assimilação de uma noção de potencialidade e não uma inexorabilidade 

lúdica, uma atividade potencialmente lúdica não condiciona que o indivíduo irá se 

sentir lúdico. (MINEIRO e D’ÁVILA, 2019, p.15) 

A partir desse esclarecimento, assumimos que o conceito de ludicidade que subsidia a 

discussão aqui apresentada coloca em questão expressões como jogos e brincadeiras para definir 

ludicidade. As atividades não são em si lúdicas, uma vez que esta dependerá do envolvimento e/ou 

engajamento dos sujeitos envolvidos. 

“BRINCANDO DE MERCADINHO” E AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE LÚDICAS 

No ano de 2016 a rede de ensino do município de Salvador vivenciou um intenso processo 

de elaboração de materiais didáticos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que contou com 

a efetiva participação dos professores nas discussões sobre as intervenções mais adequadas para os 

estudantes. Neste ano, sob a coordenação do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), 

foram produzidos cadernos pedagógicos de Língua Portuguesa e Matemática para professores e 

estudantes do 1º ao 5º ano. 
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Para aprofundar a discussão sobre as relações entre ludicidade e alfabetização, tomaremos 

uma das sequências didáticas propostas no Caderno Pedagógico de Língua Portuguesa do 1º ano. A 

proposta “Brincando de Mercadinho” consiste basicamente na construção de um mercadinho para 

brincar de compra e venda com colegas de outras turmas. Nas orientações para os professores 

consta a seguinte informação: “A perspectiva de utilizar o jogo simbólico como situação lúdica e 

potencialmente rica em termos de criar bons contextos de aprendizagem é muito interessante para a 

faixa etária dos alunos de 1o ano” (SALVADOR, 2016, p.9). 

Mais uma vez o apelo à ludicidade se fez presente nas propostas pedagógicas para ensinar a 

ler e a escrever. A questão que emerge inicialmente diante desta proposição é a seguinte: Essa 

atividade pode ser definida como uma atividade potencialmente lúdica porque utiliza o jogo 

simbólico como situação lúdica? Que concepção de ludicidade está implícita neste argumento? 

A ludicidade não está na situação ou na atividade proposta. A ludicidade está no sujeito, na 

sua possibilidade de experienciar uma determinada situação didática de forma intensa. Luckesi 

(2014, p.18) afirma que a ludicidade “é um estado interno, que pode advir das mais simples às mais 

complexas atividades e experiências humanas”. O que então definiria uma atividade potencialmente 

lúdica no marco da abordagem psicogenética? 

Em diversos países da América Latina, a abordagem psicogenética proposta inicialmente por 

Emilia Ferreiro, tem orientado as práticas pedagógicas de grande parte dos professores 

alfabetizadores no Brasil. Esses estudos reconhecem a escrita como um objeto conceitual, 

construído socialmente, sobre o qual as crianças pensam, desenvolvem ideias e refletem. O aprendiz 

é concebido, portanto, como um sujeito intelectualmente ativo, protagonista, que formula hipóteses 

para compreender o que a escrita representa e aprende por meio de suas ações. 

Para situar as atividades potencialmente lúdicas no marco da abordagem psicogenética, 

recorremos ao que sugere Weisz 

Para terem valor pedagógico, serem boas situações de aprendizagem, as atividades 

propostas devem reunir algumas condições, respeitar alguns princípios. Boas situações 

de aprendizagem costumam ser aquelas em que: os alunos precisam pôr em jogo tudo 

que sabem e pensam sobre o conteúdo que se quer ensinar; os alunos têm problemas a 

resolver e decisões a tomar em função do que se propõe produzir; a organização da 

tarefa pelo professor garante a máxima circulação de informação possível; o conteúdo 

trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural real, sem se 

transformar em objeto escolar vazio de significado social. (WEISZ, 2009, p. 65-66) 
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Entre os quatro aspectos elencados por Weisz para definir uma boa situação de 

aprendizagem, dois estão diretamente relacionados à ação do sujeito sobre o objeto. Segundo a 

autora, para que uma atividade se configure como uma situação de aprendizagem, ela deve estar 

organizada de tal modo que possibilite aos alunos colocar em jogo o que sabem diante das decisões 

que precisam tomar. Isto indica que uma boa situação de aprendizagem implica em uma 

participação ativa do sujeito na atividade proposta. 

No intuito de identificar as potencialidades de uma atividade lúdica no marco da 

epistemologia genética, também recorremos à Lopes (2014) ao afirmar que a ideia de design da 

Ludicidade pressupõe a dimensão do design (desejo, fonte de prazer, emoção, interação), desígnio 

(racionalidade que subjuga a emoção, dando propósito ao desejo) e o desenho (intervenção pela 

representação criativa da ação social humana). Expressões como desejo, interação, propósito e 

intervenção, utilizadas para caracterizar cada dimensão, nos levam a concluir que a autora também 

reconhece a efetiva atuação do sujeito em situações que sejam lúdicas. 

Para Mineiro e D´Ávila (2019, p.12) os dispositivos evocadores do lúdico pressupõe uma 

“compreensão do olhar do outro e um peculiar gosto pelo que se faz, um enlevo em ensinar, ou seja, 

para evocar a ludicidade na mediação didática é condição sine qua non estar lúdico”. Mais uma vez, 

o que define a potencialidade de uma atividade lúdica não é a atividade em si, mas o efetivo 

envolvimento do sujeito nessa atividade. 

Como então podemos pensar em atividades potencialmente lúdicas no marco da 

epistemologia genética?  No Caderno do Professor, no qual constam as orientações para a 

realização da sequência didática “Brincando de Mercadinho” explicita-se que: 

A organização e a realização desse tipo de atividade dão ensejo a inúmeras situações 

altamente contextualizadas de leitura e escrita. A ideia é se basear em uma situação-

problema proposta às crianças: como se pode organizar a brincadeira do mercadinho? 

Permita que elas pensem como fazer isso. Para brincar, por exemplo, vão precisar de 

embalagens vazias e isso vai gerar a necessidade de produzir coletivamente um bilhete 

solicitando o material às famílias. (SALVADOR, 2016, p. 10) 

Ainda que o documento utilize o termo “brincadeira” ao referir-se à atividade, observa-se 

que a preocupação em oferecer desafios possibilita aos alunos a efetiva participação na resolução 

dos problemas. A reivindicação feita aos professores, para que permitam que as crianças pensem 

sobre como resolver os problemas, apresenta mais indícios de que a sequência didática “Brincando 
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de Mercadinho” se constitui como um dispositivo evocador do lúdico, do que o fato de ser 

considerada como uma brincadeira. 

Mais adiante, no mesmo documento, uma sugestão aos professores: 

Note que a ideia é fazer desses momentos uma boa situação-problema, cuja 

organização e cujo encaminhamento serão discutidos posteriormente a cada situação 

vivida em rodas de conversa. Assim, os alunos podem explicitar os problemas 

enfrentados e fazer proposições para aprimorar a brincadeira. A discussão vai dar 

início a várias atividades organizadoras, que deverão acontecer sempre que as crianças 

desejarem e você achar conveniente ao longo da sequência didática. Muitas propostas 

de leitura e escrita vão apoiar a organização das embalagens, do cenário e das ações 

dos participantes. (SALVADOR, 2016, p. 10) 

O que se observa aqui é o respeito à escrita como um objeto sociocultural construído 

historicamente, que possui características próprias, e não um uma série de atividades rudimentares 

para identificar partes sonoras das palavras, como vimos no início deste artigo, ao analisarmos o 

jogo Caça Rimas. 

A alfabetização deve ser compreendida como o ingresso nas culturas do escrito, ou 

seja, em um conjunto de práticas sociais de leitura e de escrita definidas 

historicamente. Aprender a ler e a escrever significa relacionar-se com o 

conhecimento como um objeto socialmente construído a partir do que já se conhece, 

confrontando hipóteses e problematizando suas próprias conceitualizações. Este não é 

apenas um modo de aprender a ler e a escrever, mas também um modo de estar no 

mundo. (ZEN, 2018, p.221) 

Logo, para serem consideradas potencialmente lúdicas no marco da abordagem 

psicogenética, as atividades que envolvam leitura e escrita devem estar vinculadas ao cotidiano dos 

sujeitos, potencializando o engajamento e participação de todos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O debate sobre a melhor forma de potencializar a aprendizagem da leitura e da escrita é um 

acirrado campo de disputas teóricas e metodológicas, que impacta diretamente a prática pedagógica 

dos professores alfabetizadores. A relação entre alfabetização e ludicidade é pertinente e precisa ser 

considerada. No entanto, ela não deve servir para disfarçar uma prática pedagógica focada no 

treinamento fonológico. 
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Há várias décadas os “jogos” e “brincadeiras” são utilizados como recursos didáticos para 

ensinar a ler e a escrever. Nossa memória infantil relembra a Casinha Feliz, um método muito 

conhecido no estado da Bahia, que apresenta as letras associadas a figuras que sugerem sons. Desde 

então, vários foram os recursos inventados para assegurar o treino e a repetição de sons/palavras, 

através de metodologias típicas dos métodos sintéticos.  Alguns destes materiais inserem elementos 

da cultura infantil na tentativa de atrair a atenção das crianças e assegurar a efetiva aprendizagem da 

leitura e da escrita. Para bendizer todas essas propostas utiliza-se a ludicidade como uma etiqueta. 

O uso indevido dos jogos, das brincadeiras e do próprio conceito de ludicidade para 

justificar os treinamentos fonológicos, se configura como um aspecto de grande parte dos projetos e 

programas de alfabetização, a exemplo do PNAIC. Isto que precisa ser discutido com o fito de 

salvaguardar as crianças, os professores e a própria tradição popular. 

Uma atividade potencialmente lúdica, situada no marco da abordagem psicogenética, é 

aquela na qual as crianças são desafiadas a participar de diferentes práticas sociais, atribuindo 

sentido e significado ao ato de ler e escrever, mesmo que ainda não sejam capazes de realizá-la com 

autonomia. 
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Resumo 

Este texto compartilha as reflexões de educadoras da Rede Municipal de Educação de Salvador sobre 
as tensões que emergem da relação entre alfabetização e ludicidade. Inicialmente questiona o apelo à 
ludicidade para justificar a proposição de treinamentos fonológicos, presentes em orientações didáticas 
e materiais escolares, amplamente divulgados em rede nacional. Analisa com mais detalhes o jogo 
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“Caça Rimas” proposto pelo Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa com o objetivo de 
desenvolver a consciência fonológica, por meio da exploração de rimas. Na sequência, apresenta uma 
discussão sobre o conceito de ludicidade a partir das contribuições de Luckesi (2014), D’Ávila e 
Mineiro (2019) e Lopes (2014), assumindo a tese de que nenhuma atividade é em si lúdica, mas se 
forem asseguradas determinados aspectos, podem se caracterizar como potencialmente lúdicas. Para 
situar a discussão no campo da abordagem psicogenética recorre aos estudos de Weisz (1999) e de Zen 
(2018). A partir desta definição, analisa a atividade “Brincando de Mercadinho”, proposta nos cadernos 
pedagógicos do Programa Nossa Rede, elaborados em parceria com o Instituto Chapada de Educação e 
Pesquisa. Por fim, conclui que o uso indevido de jogos e brincadeiras para bendizer o treinamento 
fonológico precisa ser discutido com o intuito de salvaguardar as crianças, os professores e a própria 
tradição popular. Uma atividade potencialmente lúdica, situada no marco da abordagem psicogenética, 
é aquela na qual as crianças são desafiadas a participar de diferentes práticas sociais, atribuindo sentido 
e significado ao ato de ler e escrever, mesmo que ainda não sejam capazes de realizá-la com autonomia. 

Palavras-chave: Alfabetização; Ludicidade; Atividades Potencialmente Lúdicas. 

AFINAL, EXISTE UMA BOA ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO? ESTUDOS E 

NARRATIVAS DE PROFESSORES SOBRE PRÁTICAS ESCOLARES 

Renata Barroso de Siqueira Frauendorf – FE-UNICAMP 

Heloisa Helena Dias Martins Proença – FE-UNICAMP 

Guilherme do Val Toledo Prado – FE-UNICAMP 

INTRODUÇÃO 

[...] Não podemos existir sem nos interrogar sobre o amanhã, sobre o que virá, a favor 

de que, contra que, a favor de quem, contra quem virá; sem nos interrogar em torno de 

como fazer concreto o “inédito viável” demandando por nós a luta por ele. 

(Paulo Freire, 1992, p. 98) 

Desde 2018 os participantes do XXXXXD – XXXX– vinculado ao XXXX – XXXX – da 

Faculdade de Educação da XXXXX, coordenado pelo Prof. Dr.XXXXXX, vem dedicando parte de 

seus encontros quinzenais para estudar e refletir sobre práticas de escrita e de leitura realizadas em 

salas de aula, principalmente da educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Discussão e reflexão que ganhou mais força no início de 2019 devido a polarização da discussão 

sobre  o método de alfabetização mais eficiente, bem como o discurso tomado como referência pelo 

Ministério da Educação de que o que se tem de conhecimento produzido e experenciado em termos 

de alfabetização no país, até o momento, não são evidências de práticas exitosas no quesito 

alfabetização. Essa temática mobilizou os participantes a entrar nesse debate, principalmente porque 

a prática de muitos deles - professores, coordenadores, formadores - caminhava em direção 

contrária ao que se estava afirmando oficialmente. 
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Diante desse incômodo conceitual, provocado pelas ações e discurso do governo federal e 

narrado por alguns participantes, decidimos retomar os estudos iniciados em 2018 com a análise de 

alguns exemplos de atividades de alfabetização que circulam nas salas de aula e a leitura e 

discussão do livro: Leitura e Escrita na Escola e na Formação Docente: experiências, políticas e 

práticas (MORAIS, ARAÚJO e CARVALHO, 2017) com a intencionalidade de partir para o estudo 

sobre diferentes metodologias de alfabetização e aprofundar o conhecimento sobre as diferentes 

hipóteses de escrita de acordo com a Psicogênese da Língua Escrita, proposto por Ferreiro e 

Teberosky (1985). Todo esse percurso reflexivo mobilizou também, rememorações sobre os 

processos de alfabetização vividos pelos participantes enquanto alunos. A escrita de narrativas 

sobre essa experiência e a partilha nos encontros alargou os muitos sentidos atribuídos a tudo que 

envolve, direta e indiretamente, o processo de compreensão sobre o sistema de escrita realizado por 

uma criança, com apoio nas ideias da Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO e TEBEROSKY, 

1985) e outros estudos de mesma concepção teórica (FERREIRO, 2001, 2013; WEISZ, 2002; 

LERNER, 2002) e comprometidos com a alfabetização de crianças das classes populares, como o 

livro de Morais, Araújo e Carvalho (2017). Na experiência que vimos tecendo na coordenação do 

Grupo de Estudos em questão, consideramos que esse movimento de rememoração e escrita de 

narrativas partilháveis é extremamente importante para nós, pois somos um grupo colaborativo que 

busca contribuir com a formação continuada de diferentes profissionais, uma vez que consideramos, 

assim como Soligo e Prado (2017, p. 244) que: 

Quando a questão é a experiência de formação para alfabetizar, os aprendizados que 

tivemos do lugar de alunos tem uma importância singular. Sim, porque fomos 

alfabetizados como alunos dos anos iniciais (quando não antes, em casa, com algum 

familiar), depois passamos pelo menos onze anos na Educação Básica convivendo 

com dezenas de professores, em seguida foram mais outros tantos no Ensino Superior. 

São anos e anos, pelo menos 4 horas por dia, observando a conduta desse profissional 

que depois viemos a ser. 

É importante esclarecer que o XXXX é um grupo colaborativo que tem suas atividades 

coordenadas e planejadas por aqueles que desejam contribuir com o encontro que acontece, 

quinzenalmente, na Faculdade de Educação XXXX. Desde novembro de 2010 este grupo vem se 

debruçando sobre a prática escolar no processo de Alfabetização e Letramento de diferentes 

contextos e realidades. Atualmente é constituído por educadoras no exercício da docência nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil; por profissionais da coordenação 
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pedagógica escolar; formadores de professores que atuam nas redes públicas e privadas de ensino, 

entre outros profissionais vinculados � educação escolar. 

Defendemos a ideia de que ao narrarmos os processos que “nos tocam” (BOND�A, 2002), 

capturamos particularidades em nosso cotidiano que fomentam nossas reflexões coletivas, 

movimento que ocorre não apenas nos encontros presenciais, mas também no grupo do Facebook 

ou no WhatsApp, sempre procurando compreender melhor o universo profissional que 

vivenciamos. Por se tratar de um grupo colaborativo e, que por essa razão tem um fluxo de 

participação muito grande e em alguns casos descontínuo, optamos também por armazenar todo 

material de registro que circula nos encontros como pautas, narrativas produzidas pelos 

participantes, textos de estudo e vídeos em um espaço de drive hospedado na nuvem da internet a 

fim de possibilitar e facilitar o acesso às informações e produções do grupo, a qualquer pessoa que 

comece a frequentar os encontros. 

O XXXXX originou-se de um ato responsivo em resposta a necessidade de apoio e 

formação de professoras alfabetizadoras, iniciantes na docência; para atender a nossa demanda em 

aprofundar estudos e sistematizar aprendizados construídos na profissão; como também, para 

contribuir com profissionais da escola básica, que não estão inseridas oficialmente no espaço 

acadêmico, mas que buscam para sua formação continuada uma interlocução com pares e aportes 

teóricos que as apoie em seu fazer cotidiano. Com isso, aceitamos e desejamos nos colocar em 

diálogo com outros que nos ajudam a ver, a compreender, a nos deslocar e tecer possibilidades 

muitas vezes sequer idealizadas por nós, por estarmos, muitas vezes, refratárias ao externo, 

fechadas em nossas verdades, por que antes de tudo reconhecemos a nossa total incompletude 

existencial, como nos aponta Bakhtin (2010). Estarmos unidas, em grupo, alarga sentidos, olhares e 

fazeres! 

PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: NARRATIVAS NA EDUCAÇÃO 

PROBLEMATIZAM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode 

nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 

transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O 

mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a 

exigir deles novo pronunciar. 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão. 

(Paulo Freire, 2005, p. 90, grifos do autor e negritos nossos) 
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Escolhemos as narrativas como percurso metodológico por acreditar, assim como na 

epígrafe de Freire, que é na e pela palavra que nós nos fazemos. Por essa razão os encontros do 

XXXX são permeados pelo ato de narrar.  Partimos do princípio de que a narrativa, seja de uma 

experiência, de um desconforto, de uma dúvida, ou ainda de algo que nos angustia ou representa 

uma demanda, nos aproxima das relações vividas no cotidiano e alicerça a produção de sentidos 

para o vivido. Ao narrar amplia-se, também, a nossa bagagem de acontecimentos, o que nos ajuda a 

tecer compreensões sobre aquilo que nos impulsiona a um fazer outro, contribuindo para enfrentar e 

superar as dificuldades vividas. As experiências narradas e partilhadas coletivamente nos encontros 

do grupo possibilitam um movimento de aproximação e distanciamento, ao mesmo tempo, daquilo 

que vivemos na profissão, mesmo que vividos em suas particularidades; e a partilha de contextos de 

trabalho semelhantes, nos auxilia a perceber, em diferentes prismas e nuances, mais e outros 

elementos da situação vivida. E é esse movimento, justamente, que faz com que as narrativas se 

tornem a metodologia formativa eleita por nós para o trabalho de estudos, pesquisas e formação que 

estamos desenvolvendo. 

Assim sendo, as narrativas compartilhadas promovem maior aproximação e envolvimento 

entre os participantes dos encontros, estreitando laços afetivos e profissionais, tornando-nos mais 

próximos e confiantes. Quando cada sujeito levanta suas próprias inquietudes, aproxima-se mais 

das questões dos outros e esse movimento dialógico fomenta nossos estudos da prática que 

desenvolvemos, apoiando-nos uns nos outros. “Nesse encontro dialógico de duas culturas, elas não 

se fundem nem se confundem; cada uma mantém a sua unidade e a sua integridade aberta, mas elas 

se enriquecem mutualmente” (BAKHTIN, 2017, p. 19). 

Quando narramos nossas experiências em educação, seja como estudantes ou como 

profissionais, o conteúdo temático de nossos enunciados (BAKHTIN, 2016), orais ou escritos, estão 

repletos dos problemas, dilemas e angústias vividos por nós, mas também revelam os  

encantamentos e desejos em contribuir com a produção de conhecimentos, o que nos permite 

tecer/ser uma rede de apoio para parceiros de profissão, tornando-se assim, uma grande roda de 

conversas sobre o ser docente e os desafios da alfabetização. 

Reconhecer a importância de um espaço de estudos onde possamos estar juntas para 

conversar e refletir sobre os dilemas da nossa profissão, nos faz acreditar que um dos grandes 

desafios deste grupo colaborativo é colocar em diálogo profissionais que atuam em diferentes 

realidades, que trazem histórias pessoais carregadas de experiências, nem sempre positivas, em 

relação ao contexto escolar e aos próprios processos de aprendizagem da língua materna, bem como 
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transitam por diferentes concepções de ensino e de aprendizagem, muitas das vezes, sem nem ter 

consciência disso. Entendemos que esta diversidade toda é um dos princípios dos processos 

colaborativos, por fomentar a constituição de uma comunidade de práticas (FIORENTINI, 2013) 

em que os participantes se ajudam mutuamente. Isso significa que num grupo colaborativo há 

situações que são muito favorecedoras para a formação dos sujeitos que deles participam, 

justamente, por potencializarem a ação e reflexão compartilhadas, o diálogo, a negociação e a 

confiança mútua, entre outros aspectos de partilha (FIORENTINI, 2004). 

Entre tantas possibilidades vivenciadas desde 2018, escolhemos narrar nesse artigo o 

movimento reflexivo provocado pela proposta de análise de algumas atividades de alfabetização, 

oferecidas com frequência nas salas de aula em busca da resposta à seguinte provocação: Qual é a 

boa atividade de alfabetização? Inquietação explicitada pelo grupo durante os encontros e que se 

revelou numa demanda importante a ser tratada com os participantes da época. 

AFINAL, EXISTE UMA “BOA” ATIVIDADE PARA ALFABETIZAR? 

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de 

dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao 

meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar 

se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir 

desse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu 

sentimento. 

(Mikhail Bakhtin, 2003, p. 23) 

Entre as ideias e os princípios embasadores de uma prática de escrita dialógica, que 

pressupõe uma participação ativa da criança na construção do conhecimento relacionado ao sistema 

de escrita e o que é comumente oferecido em salas de aula e/ou disponibilizados em blogs, sites, 

aplicativos, redes sociais, há, na grande maioria das vezes, um abismo muito grande. Essa 

afirmação é ancorada e apoiada tanto em levantamento feito na internet por meio de site de busca 

para: atividades de alfabetização; atividades de alfabetização e letramento; atividades + 

“compreensão sistema de escrita” como em discussões realizadas no grupo de estudos colaborativo 

nos anos de 2018 e 2019. 

Ao lançar em site de busca na internet alguns tópicos relacionados a temática alfabetização, 

letramento, encontra-se em torno de 11 milhões de resultados para o tópico atividades de 

alfabetização, sendo que só de vídeos são mais de 55.000 possibilidades. Refinando um pouco mais 

a busca para atividades de alfabetização e letramento o resultado gira em torno de 4 milhões de 

respostas, e ao refinar ainda um pouco mais a busca para atividades + “compreensão sistema de 
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escrita” chega-se  em torno de 183 mil respostas, o que de fato torna-se um grande desafio para o 

professor escolher entre tantas possibilidades para alfabetizar, principalmente para um professor 

iniciante ou que se vê diante de uma sala de aula com pouco ou nenhum apoio de colegas e gestão. 

Diante de tanta oferta se faz necessário algum tipo de isca, apelo ao leitor, para se optar por um site, 

blog ou vídeo, o que faz com que se encontre tópicos como: “As 70 melhores atividades para 

alfabetizar”; ou “os melhores modelos de atividades para ensinar ou estimular seu aluno”... Um 

oceano de atividades e possibilidades que vem sempre acompanhado de uma falsa ideia de que é a 

atividade em si que garante o sucesso do aluno, como se o papel do professor fosse apenas o de 

escolher a proposta e realizá-la mecanicamente em sala; ideia que pode gerar uma imagem 

idealizada de uma proposta de alfabetização que serve igualmente a todos, embora circule 

distanciada  daquilo que nos torna humanos, isto é os relacionamentos sociais e a dimensão de 

tempo/espaço (GALZERANI, 2009). Enfim, uma ideia equivocada de que o valor está no produto e 

não no processo, e de que esse tipo de ferramenta “otimiza” a escassez de tempo do professor, uma 

vez que tudo pode estar à mão e pronto para utilizar em apenas um clique. 

Diante dessa constatação e movidas pelas conversas e atividades objetivando a reflexão 

sobre o sistema de escrita, que observamos circular no nosso grupo de WhatsApp, propusemos num 

dos encontros a seguinte situação: “Ler o conjunto de atividades disponibilizadas no drive. Fazer 

reflexões de como essas atividades contribuem ou não para a construção do sistema de escrita 

alfabética pela criança. Desafio: Como “salvar” a atividade, caso ela não seja considerada 

adequada? Todas as atividades consideradas inadequadas podem ser “salvas”? A situação 

problema lançada aos participantes foi: Ao organizar o seu planejamento, a professora Silvana, está 

selecionando aquelas que podem ajudar seus alunos a avançar no conhecimento sobre o sistema 

alfabético de escrita. Ajude Silvana a analisar as atividades, identificando as que são boas situações 

de aprendizagem, justificando sua opinião. 

O QUE APRENDEMOS SOBRE AS ATIVIDADES PARA ALFABETIZAR QUE COSTUMAM 

CIRCULAR NAS ESCOLAS E MÍDIAS SOCIAIS? 

A palavra comum dotada de sentido não predomina sobre sua existência material e 

objetiva, não coincide com ela por completo. Ela possui um significado e, portanto, é 

direcionada para um objeto, para um sentido que está fora da palavra. 

(Pável Niloláievitch Medviédev, 2012, p. 167) 

A primeira descoberta do grupo foi que as atividades analisadas eram muito similares às 

encontradas no aplicativo Pinterest, como também similares às utilizadas em sala de aula. Os 
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enunciados orais de algumas participantes do encontro revelaram a ideia de que a atividade estar no 

aplicativo ou mesmo ser encontrada na internet, já conferia valor e legitimidade à proposta, como se 

o fato do portador circular na esfera pública já qualificasse a atividade em si. 

Um outro ponto indicado por algumas participantes dos nossos encontros como qualidade 

para uma atividade que se propõe provocar a reflexão sobre o sistema de escrita, era estar 

organizada em forma de lista, independente do que se pretendia com a atividade, por exemplo: uma 

situação em que se solicitava ao aluno que ligasse o nome próprio a letra inicial. Na reflexão entre 

os pares, uma das participantes observou que a proposta não levava a criança a pensar sobre que 

letras usar, em que ordem e quantas letras, mas apenas a um movimento de discriminação visual, o 

que em seu entender era bem diferente de refletir sobre o sistema de escrita, como as reveladas pelo 

texto de Perez e Silvestri (2017), em que os saberes das crianças revelam diferentes lógicas 

operatórias nos processos de alfabetização. Isso fez com que algumas participantes revissem suas 

ideias iniciais e compreendessem que não era a organização em lista que a tornava uma boa 

situação didática para se refletir sobre o sistema de escrita, era preciso ir além disso, o que esse tipo 

de aplicativo, blog e sites com sugestões tidas como as melhores atividades, não favorece, até 

porque entendemos que essas ferramentas não têm essa finalidade. A compreensão, e por fim 

seleção de propostas nesse oceano de possibilidades, depende de um olhar informado, um 

conhecimento alargado para que o sujeito possa tomar decisões de forma mais consciente e 

responsiva. 

Ainda mobilizadas por essa discussão, lançamos o desafio de analisar coletivamente se era 

possível fazer algo que “salvasse” a atividade de lista, ou seja, tornasse a proposta mais ajustada ao 

que propúnhamos: ser uma boa atividade para se refletir sobre o sistema de escrita. O grupo 

concluiu que antes de mais nada a professora precisava ter claro se desejava propor uma situação de 

leitura ou de escrita para os alunos. No caso de ser uma situação de escrita, seria interessante, por 

exemplo, que ela ditasse alguns nomes de colegas da classe para que os alunos tivessem que pensar 

quantas e quais letras usar e em que ordem; também acrescentaram que a situação de escrita se 

configuraria numa prática social se esta lista de nomes tivesse uma finalidade, como por exemplo, 

indicar os ajudantes da semana. No caso de ser uma situação de leitura, a proposta poderia ser: 

circular os nomes dos ajudantes da semana em uma lista com nomes de alunos da sala; mas para 

isso seria condição importante a professora informar o contexto, dizendo os nomes da lista em 

ordem diferente a que estava registrado na atividade. 
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Como última provocação, uma das participantes questionou se haveria diferença entre 

propor esse tipo de atividade individualmente ou para duplas, com saberes sobre o sistema de 

escrita próximos, porém diferentes. 

Nova sessão de conversa, reflexão, troca de ideias baseadas nas experiências de sala de aula 

de cada uma, para então chegarmos à constatação de que era fundamental o trabalho nas duplas, 

pois em interação os alunos ampliam e alimentam as situações de reflexão e tomada de decisões 

sobre o que e como escrever (WEISZ, 2002). 

Essa discussão toda foi muito importante, pois nos revelou a compreensão de algumas 

participantes do grupo sobre o trabalho com listas de nomes próprios. Talvez por terem um 

conhecimento menos aprofundado, ou terem ouvido falar sobre a importância do trabalho com 

nomes próprios para a alfabetização, assim como do uso de listas como um gênero textual favorável 

no início do processo de alfabetização, fez com que generalizassem esse entendimento para a ideia 

de que se a proposta didática “apresentar uma lista com nomes próprios”, já se enquadra entre as 

melhores atividades para alfabetizar. Sem dúvida, entendemos que o que circula pela internet 

empurra nessa direção. Além disso, todo esse movimento nos deixou clara a necessidade de ampliar 

o debate e trazer para os encontros do Grupo de Estudos situações reais que permeiam o fazer 

pedagógico de cada um dos seus membros, pois essa metodologia nos aproxima mais dos contextos 

vividos cotidianamente e torna o processo de estudo e pesquisa mais dinâmico, aproximando de 

forma significativa a universidade e a escola e os saberes constituídos a partir desta profícua 

interação, como indicam Buciano, Prado e Rizzo (2017). 

PALAVRAS MOMENTO: ALGUMAS LIÇÕES DESSE PROCESSO 

Participar na cultura escrita supõe apropriar-se de uma tradição de leitura e escrita, 

supõe assumir uma herança cultural que envolve o exercício de diversas operações com 

os textos e a colocação em ação de conhecimentos sobre as relações entre os textos; 

entre eles e seus autores; entre os próprios autores; ente os autores, os textos e seu 

contexto... 

(Delia Lerner, 2002, p. 17) 

Esse movimento de pensar sobre as atividades, que inicialmente muitas participantes do 

grupo de estudos identificaram como próximas ao que propunham nas salas de aula e, que 

selecionavam em sites ou aplicativos, foi muito potente para que se ampliasse tanto o conhecimento 

sobre o que significa refletir sobre o sistema de escrita alfabético, como também as 

instrumentalizou para que realizassem escolhas mais conscientes do que oferecer aos alunos vistos 
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como produtores de conhecimento, e não apenas realizadores passivos de atividades terceirizadas. 

Nossa intenção não era a de ditar regras sobre as escolhas das atividades, nem a de oferecer uma 

verdade única sobre a “boa” atividade de alfabetização, mas problematizar, principalmente, a ideia 

de que a atividade em si – o produto –  concentra o poder de “fazer alunos avançarem na 

compreensão do sistema de escrita” e por isso, recebe o título de boa atividade de alfabetização e, 

também, a imagem, recorrente na fala de algumas participantes, de que toda a atividade de 

alfabetização provoca a reflexão sobre o sistema de escrita. 

Segundo Weisz (2002, p. 67), 

Situações de aprendizagem consistem em atividades planejadas, propostas e dirigidas 

com a intenção de favorecer a ação do aprendiz sobre determinado objeto de 

conhecimento e essa ação está na origem de toda e qualquer aprendizagem. Não basta, 

no entanto, que sejam planejadas, propostas e dirigidas para constituírem 

automaticamente boas situações de aprendizagem. 

Finalizamos os encontros observando muitos conhecimentos construídos coletivamente 

pelos participantes e escolhemos dois para destacar neste texto: (1) uma condição importante para a 

reflexão sobre o sistema de escrita pelo aluno é o trabalho em parceria, pois é onde existe maior 

circulação de informações, troca de conhecimentos e de hipóteses sobre como pode se escrever 

determinada palavra, texto ; (2) uma atividade pode até ser bem planejada e construída no papel, 

mas se não houver a intervenção do professor, ela por si só não faz o milagre que muitos 

acreditavam, ou seja, além da interação entre os pares, a intervenção docente é também condição 

para os alunos avançarem na reflexão do sistema de escrita. Enfim, a qualidade do trabalho 

desenvolvido para alfabetizar os estudantes deve ser buscada no processo e em diálogo com os 

alunos e não apenas no produto final acessível a alguns cliques. 
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Resumo 

O presente trabalho narra parte de uma investigação, resultante da prática de encontros de um grupo de 
estudos colaborativo, que se reúne quinzenalmente, como parte das atividades de um grupo de pesquisas de 
uma universidade estadual paulista. Desde sua fundação em 2010 o grupo de estudos discute a temática da 
alfabetização, em diálogo com outros temas do cotidiano escolar. Em 2019, os encontros, impulsionados 
tanto pela discussão polarizada sobre o método de alfabetização mais eficiente, como os pronunciamentos 
do Ministério da Educação sobre a ineficiência dos conhecimentos produzidos na área, trouxeram à tona 
questionamentos referentes às boas atividades utilizadas nas salas de alfabetização e, que podem contribuir 
para o processo de reflexão sobre a escrita pelas crianças. Com fundamentação nas narrativas da experiência 
vivida, foram possibilitados encontros onde as participantes puderam enunciar situações vivenciadas no 
cotidiano escolar, tanto no lugar de alunas como de professoras, e que fomentaram as reflexões sobre 
alfabetização com enfoque na análise do sistema de escrita. Compartilhamos o processo de discussão de 
algumas das aprendizagens tecidas pelo grupo a partir da problematização de determinadas atividades que 
circulam no campo da cultura escolar e que são encontradas com facilidade em mídias sociais, aplicativos e 
espaços variados pela internet. Ao final, apresentamos algumas ideias ressignificadas pelas participantes do 
grupo sobre quais atividades podem gerar boas reflexões sobre o sistema de escrita para as crianças e, 
consequentemente, qualidade na aprendizagem sobre a língua materna. 

Palavras-chave: Alfabetização; Grupo Colaborativo; Psicogênese da Língua Escrita, Narrativas do 
Cotidiano; Formação Continuada. 

https://www.youtube.com/watch?v=RfmXD6gMkK8
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Resumo 

Este painel reúne um conjunto de três textos que tratam como tema central, a relação da infância com 
questões contemporâneas, desafios do nosso tempo. O primeiro texto, resultado de uma pesquisa de 
doutorado, discute as interações entre adultos e bebês no contexto da creche. O segundo, resultado de 
uma pesquisa de mestrado, aborda a relação das crianças com o tema da religião. O terceiro, trata de 
uma experiência de ensino consolidada, construída a partir das narrativas das crianças. Ambos 
realizados no espaço escolar, compreendem o trabalho pedagógico como lugar de diálogo, escuta, 
problematizando as condições que a contemporaneidade tem oferecido para as relações estabelecidas 
entre adultos e crianças e crianças e crianças. Para aprofundar esta discussão, abordam contribuições 
teóricas dos Estudos da Infância como campo interdisciplinar de conhecimento, que, quer no campo 
da pedagogia, da antropologia, da psicologia, da filosofia, da sociologia, da história, da política, afirmam 
a importância do olhar para as crianças e suas ações nos contextos em que estão inseridas. Os Estudos 
da Infância consideram variáveis como classe social, gênero, etnia, religião, origem geográfica e trazem 
para o debate as crianças, lançando como desafio romper com os estereótipos e preconceitos com 
relação a elas e suas culturas, muitas vezes ainda tão estranhas para nós, adultos. Como principais 
resultados, destacam a urgência e a responsabilidade da escola em resistir a qualquer forma de violência, 
exclusão e preconceito. Apontam que as crianças são capazes de romper com uma postura passiva 
diante da realidade em que estão inseridas, atribuindo novos significados ao mundo que as rodeia. 

PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA; CRIANÇA; ESCOLA; RELIGIÃO; VIOLÊNCIA ELA NÃO 

VALE UMA MOEDA”: A RELAÇÃO DOS ADULTOS E BEBÊS 

Marina Castro e Souza – FEBF/UERJ 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre a qualidade das interações entre adultos e bebês 

no contexto da creche, destacando eventos que evidenciam formas sutis de violência, situações de 

humilhação e desqualificação das crianças, que são oriundas da falta de entendimento, de diálogo, 

de escuta, de respeito com os bebês. Para tal, este texto analisa eventos de uma pesquisa de 

doutorado realizada numa creche pública municipal, na cidade do Rio de Janeiro. Estudos que 

enfatizam bebês em contextos coletivos têm sinalizado caminhos para problematizar as relações 

estabelecidas na creche, e também as experiências dos bebês com o corpo, com os materiais, com o 

tempo e o espaço. Cabe destacar que são poucos os estudos nos contextos de crianças de 0 a 3 anos 

que se debruçam sobre as especificidades dos bebês. Pesquisadores reconhecem avanços na área, 

mas ainda são pequenos perto do número de estudos no campo da Educação Infantil (MATTOS, 

2018). 

No processo de redemocratização do país, uma nova base jurídica e conceitual insere a 

criança como sujeito de direito, cidadão, prioridade absoluta. Esse novo quadro político afirma uma 

concepção de infância como categoria social da história humana, tomando a criança como sujeito 
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histórico e social, que está no mundo, que incorpora esse mundo, mas também o influencia e 

constrói significados a partir dele (KRAMER, 2007a). Essa compreensão de criança afirma a 

potência infantil e os seus direitos – “à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas 

em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis” (BRASIL, 1990). É inaceitável qualquer tipo de violência - física ou 

simbólica - ou negligência contra as crianças, contudo sabemos que são muitas as violências 

experimentadas pelas diferentes crianças brasileiras. Assim, bebês e crianças precisam de proteção 

e respeito diante do descompasso entre a legislação, os discursos e as práticas observados na 

contemporaneidade. 

Mesmo com os avanços conquistados na Educação Infantil, pesquisas evidenciam que as 

relações entre adultos e crianças são marcadas pela falta de liberdade, uma experiência árida, pouco 

relacional (KRAMER, 2014; PENA, CASTRO, CASTRO E SOUZA, 2014). No caso dos bebês 

essa situação parece ser ainda mais delicada. Esses pequenos que ainda não falam, não andam, 

parecem experimentar uma invisibilidade ainda mais radical – são tomados como seres 

incompletos, a-sociais, dependentes, sem capacidade de compreensão (TEBET, 2019). Acredita-se 

que essa concepção de bebês produz realidades no interior das instituições de Educação Infantil. Os 

bebês, muitas vezes, são submetidos ao controle dos corpos, ao silenciamento dos seus desejos, à 

moralização das relações (CASTRO E SOUZA, 2017). 

Se por um lado os bebês têm assumido um lugar de consumidores de mercadorias e bens 

culturais – são inúmeros produtos e propostas destinadas a esse público; por outro, são 

discriminados pela sociedade nas políticas públicas – de acordo com o Observatório do Plano 

Nacional de Educação, 35,6% das crianças dessa faixa etária eram atendidas em creches em 2018. 

A infância contemporânea assume muitas faces – de seres inocentes e inaptos a crianças que 

participam da realidade do consumo e dos prazeres. Diferentes discursos sobre a infância são 

produzidos articulados “a movimentos sociais mais amplos, organizados em torno do processo de 

geração e apropriação de riqueza, informação e poder” (RABELLO, 2002, p. 53). A infância hoje 

está submetida a uma diversidade de condições, numerosas populações infantis vivem condições 

indignas, em extrema pobreza, assumindo responsabilidades que extrapolam suas possibilidades. 

Por outro lado, tem crescido na classe média uma deturpação dos direitos das crianças, levando os 

adultos a não ocuparem seu lugar de autoridade, atendendo todas as vontades das crianças. De 

acordo com Kramer (2007a): “Em ambas, as crianças são expostas à mídia, à violência e à 
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exploração” (p. 18). Assim, essas condições de vida na atualidade têm produzido uma infância 

barbarizada (KRAMER, 2011). 

Guimarães (2005) afirma que a compreensão de criança ativa, capaz, construtora de 

conhecimento foi assimilada pelos discursos educacional e social. Contudo, esses sentidos também 

são tensionados pela exacerbação da criança como indivíduo. Essa visão tem produzido um 

isolamento das experiências das crianças e um distanciamento das relações com os adultos. Diante 

do exposto, observa-se o seguinte paradoxo: ampliam-se os estudos sobre infância e bebês na 

contemporaneidade, numa realidade de grandes desigualdades, enquanto os adultos não apresentam 

capacidade para lidar com as populações infantis (KRAMER, 2011, p. 94). 

Pois, apesar do avanço e aparente progresso tecnológico, a humanidade não conseguiu 

superar o problema que está na origem dos grandes crimes cometidos contra a vida – 

sejam eles de ordem política, ética, religiosa, social e sexual – na origem dos 

genocídios: a dificuldade de aceitar que somos feitos na pluralidade, que somos 

constituídos na diferença” (KRAMER, 2011, p. 103, grifo nosso). 

Essa dificuldade de lidar com as diferenças parece dialogar com a condição dos bebês. Será 

que o conflito intergeracional não produz um não reconhecimento das professoras/es com os bebês? 

Será que a prática com os bebês coloca os adultos, em especial as/os professoras/es, num lugar 

desconhecido? O que nos bebês surpreende/desinstala? Estar com os bebês exige sensibilidade, 

delicadeza, atenção para as sutilezas, gestos, movimentos, sons, balbucios e gritos. Demanda 

reflexão sobre as ações dos bebês no contexto de vida coletiva, abertura para escutar/olhar/sentir 

expressões que podem ser estranhas ao mundo dos adultos. É preciso estabelecer relações 

alteritárias com os bebês, deixar que as diferenças emerjam para que novos acordos intersubjetivos 

possam ser estabelecidos. Não se trata de verificar as competências dos bebês, mas interrogar-se: O 

que os bebês produzem? O que fazem? Como se manifestam? Como se expressam? Como os bebês 

alteram as/os educadoras/es? Como a relação com os bebês movem as/os professoras/es para outro 

lugar? Essas questões que serão respondidas neste trabalho, mas devem ser levadas em 

consideração pelas pesquisas que pensam os bebês na sociedade contemporânea. 

O CAMPO DA PESQUISA E APONTAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Esse texto traz um recorte de uma pesquisa de doutorado realizada em um Espaço de 

Desenvolvimento Infantil (EDI) da cidade do Rio de Janeiro. Esse estudo qualitativo de uma 

unidade social, englobando sua totalidade, buscou reunir o maior número de elementos, com o 
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objetivo de descrever e analisar a complexidade de um caso concreto, de penetrar na realidade 

social, com vistas à compreensão sobre as concepções que emergem da prática docente. Esse 

movimento revelou diferentes sentidos desse fazer. 

O caminho metodológico apostou nas relações, na opção de entrar em contato com os 

sujeitos, estabelecer diálogos, identificar tensões e conflitos, lidar com o desafio da alteridade, do 

conhecimento do outro. Toda pesquisa é uma leitura da realidade apreendida a partir de um olhar 

também contextualizado do pesquisador, em termos sociais, históricos, culturais e políticos. Por 

mais que se não tenha o compromisso da generalização, a pesquisa não ocorre num “vazio 

sociológico” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p.16). Elementos históricos podem ser identificados como 

produtores de relações e práticas que podem ser encontradas em outros contextos. 

Assim, ao longo do ano de 2015, foram feitas observações, nas turmas de 0 a 3 anos, 

reunidas no caderno de campo com diferentes informações. A escrita permitiu recortes, evidenciou 

sentidos para as interações que foram organizados em categorias a partir do agrupamento de ideias, 

de concepções e de elementos organizados em eventos. A concepção de linguagem como produção 

discursiva que engloba o contexto da enunciação, a totalidade do discurso, permitiu a produção de 

compreensões, “uma chave de entrada na empiria” (KRAMER, 2009b, p. 22). A pesquisa de campo 

tomou o conceito de evento proposto por Kramer (2009b) como: “sequências de ações 

compartilhadas que começam com o conhecimento da presença de dois ou mais atores que se 

relacionam em alguma área e suas tentativas abertas de chegar a um sentido comum (...) (p.21). 

Diante do exposto, o item a seguir se dedica, com maior profundidade, ao material reunido, 

a partir das observações realizadas na instituição estudada, dando ênfase aos eventos que tratam da 

qualidade das interações entre bebês e adultos. 

A QUALIDADE DAS INTERAÇÕES: ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE BEBÊS E 

PROFESSORAS 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), marco legal 

importante no debate sobre a qualidade, trazem a criança como centro do planejamento curricular, 

sujeito histórico e de direito, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que experimenta, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade. As interações, de 

acordo com esse documento, são um dos eixos do currículo. 
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Contudo, essa discussão não tem alcançado a profundidade que merece no campo da 

Educação Infantil. O que realmente significa ter as interações como um dos eixos do currículo? 

Pesquisas no campo da Educação Infantil têm sinalizado a escassez de práticas educativas 

consideradas adequadas ou de qualidade (KRAMER, 2014). Apesar de se referirem às DCNEI, os 

eixos das práticas pedagógicas não são as interações e a brincadeira, há pouco espaço de 

interlocução e de troca de saberes. As interações e a brincadeira são elementos estruturantes da 

cultural infantil, e não podem ficar reduzidas a estratégias de ensino. A interação dialógica entre 

adultos e crianças significa um processo discursivo, no qual o professor acolhe o que a criança traz, 

em uma escuta atenta e interessada, que responde e se altera.  Na contramão dessa compreensão, os 

eventos são marcados por formas sutis de violência dos adultos com os bebês. 

Uma menina parecia ter caído, duas auxiliares disseram: “Não, foi ela que mordeu”. A 

diretora em seguida completa: “Não vale uma moeda. Não sei qual é a moeda de 

menor valor do mundo, mas ela não vale nada”, referindo-se a menina que tinha 

mordido a colega (Caderno de Campo, berçário, 24 de setembro). 

As crianças estavam brincando no pátio. A auxiliar que ficou com o grupo repreendeu 

as crianças o tempo todo, como uma vigilante das brincadeiras (Caderno de Campo, 

maternal I, 17 de setembro de 2015). 

Uma agente disse que o ano foi bom, mas que todo mundo sabia que a turma dela era 

a pior do EDI (“A minha turma era terrível!”). A diretora parecia constrangida com a 

fala da agente (Caderno de Campo, centro de estudos, 17 de dezembro de 2015). 

Foram muitas situações vividas marcadas pela falta de liberdade, coação, desrespeito e, em 

alguns momentos, pela violência com os bebês. Esses eventos, em quase sua totalidade, foram 

observados no maternal I (de 2 anos até 2 anos e 11 meses). O adulto, em muitos momentos, 

controlava os movimentos e corpos das crianças pequenas, vigilantes das brincadeiras e expressões 

infantis. A preocupação pela manutenção da ordem fragilizava os espaços de relação e diálogo entre 

as crianças, bem como entre adultos e crianças. Contudo, chamam atenção para impossibilidade de 

que os professores sejam responsabilizados individualmente, apontando para um sistema que não 

reconhece as crianças como sujeitos que pensam, sentem, imaginam e criam. Kramer e Bazílio 

(2011) apontam que a violência está arraigada na tradição, instrumento de dominação de um grupo 

social, de um gênero, de uma idade; e que “as relações estabelecidas com a infância são expressão 

crítica de uma cultura – brutal, banal” (p. 122). 

O evento a seguir evidencia o desconhecimento dos adultos em relação aos bebês. 
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Para brincar de massinha, tinha que ficar sentado à mesa. Não era permitido que as crianças 

brincassem com os brinquedos ou lessem os livros. As profissionais gastaram muito tempo 

chamando atenção das crianças. Um menino parecia confuso com a ordem de sentar e 

perguntou: “Onde eu sento?”. A auxiliar respondeu: “Na cadeira”. O menino foi para perto 

das mesas, ficou olhando e voltou para perguntar mais uma vez a auxiliar: “Qual cadeira?”. 

Ela gritou: “Qualquer cadeira pelo amor de Deus!”. Ele voltou para a mesa, parecia bastante 

chateado (Caderno de Campo, maternal I, 24 de setembro de 2015). 

Diante da ordem de sentar, o menino não consegue realizar a tarefa sem a certeza que estava 

fazendo exatamente o que o adulto esperava. Percebe-se que as crianças ocupavam um lugar de 

subordinação, sem permissão para falar de si, nem criar respostas criativas, viviam uma experiência 

de vida árida, pouco relacional (KRAMER, 2014). As crianças, muitas vezes, eram silenciadas, não 

havia espaço para os seus desejos, suas dúvidas. 

A postura fechada das profissionais evidenciava um desconhecimento do outro, e também 

um desconhecimento de si, suas possibilidades e limites. Também traz à tona uma indagação: será 

que essas profissionais encontraram espaços e tempos de brincadeira, de acolhimento, de alegria em 

sua infância? Será que elas trazem a ideia de que ser educador é ser indiferente às crianças, é ser 

autoritário? Avançando nos questionamentos: como elas são tratadas no interior da instituição? 

Quais são os espaços e tempos disponibilizados para pensar as relações com os bebês? 

Uma auxiliar morde os lábios quando briga com as crianças. Elas gritam com as 

crianças, têm movimentos corporais bruscos, usam adjetivos pejorativos para falar das 

crianças (“você está terrível”), comparam as crianças, ironizam (...). Mesmo a 

professora – normalmente atenta às crianças, afetiva, atenciosa – olha para as crianças, 

tem uma ação direcionada ao controle dos corpos, dos movimentos. As auxiliares e as 

professoras sempre mandam as crianças ficarem emparedadas, por exemplo, antes de 

descer as escadas e escovar os dentes (Caderno de Campo, maternal I, 24 de setembro 

de 2015). 

Foi marcante a diferença da qualidade da relação das professoras e das auxiliares com as 

crianças. As auxiliares mostraram-se mais indisponíveis e duras com as crianças. A creche, marcada 

pela tensão do educar e cuidar, tem como desafio lidar com a hierarquização entre seus 

profissionais. No caso do Rio de Janeiro, as disputas são grandes, como a luta dos agentes de 

Educação Infantil pela redução de carga horária (CASTRO E SOUZA, 2017). Diante desse cenário, 

fica a questão se essa tensão pode reverberar na relação com os bebês. 
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Na contramão dos eventos analisados até aqui, também foi possível observar as 

brincadeiras dos bebês, com o toque, com abertura frente a um adulto diferente. Uma 

criança catucava a pesquisadora e dizia: “não fui eu”. Depois as respostas foram 

mudando: “foi o monstro”, “foi uma menina”. Depois as partes do corpo tocadas 

foram variando. Ficaram um bom tempo se divertindo com essa brincadeira (Caderno 

de Campo, maternal I, 24 de setembro de 2015). 

No berçário, muitas crianças se aproximaram da pesquisadora. Na parede, tinham 

desenhos de meios de transporte. Um menino começou uma brincadeira. Ele parecia 

não falar muito. Apontava as imagens e a pesquisadora dizia o nome do meio de 

transporte: trem, ônibus, barco, avião, helicóptero etc. Essa brincadeira durou muito 

tempo. Outras crianças começaram a imitá-lo. Eles saíam e depois voltavam fazendo a 

mesma brincadeira. Os bebês eram muito receptivos e afetivos (Caderno de Campo, 

berçário, 09 de novembro de 2015). 

Em meio ao desafio da pesquisa, aconteceram momentos de alegria, de afeto, de 

encantamento, de brincadeira, de abraços, de sorrisos, de trocas de olhares, de beijos molhados, 

sendo possível pensar a prática de pesquisa de forma responsável e comprometida, com um olhar 

atento às necessidades infantis, inspirada na alegria e na descontração das crianças. 

O contexto, marcado por uma multiplicidade de experiências, não foi definido apenas pela 

dureza. Mesmo em meio a posturas de controle, foi possível, em muitos momentos, identificar 

relações positivas entre adultos e crianças. Ao lado de gritos e broncas, também havia carinho ao 

ouvir uma história da vida da criança, alegria ao compartilhar um momento de brincadeira, 

paciência quando a criança não queria dormir, investimento do professor numa tentativa (mesmo 

que questionável) de que as crianças aprendessem e ampliassem os seus repertórios. A dialética 

bakhtiniana colabora na compreensão dos eventos destacados quando toma o autor, o contexto, as 

contradições no processo de produção de sentidos: “A linguagem envolve produto e produtor, 

abrangendo portanto as lutas, as diferentes relações, os diversos sentidos. A linguagem, para 

Bakhtin, é pois conflito” (KRAMER, 2007b, p. 80). 

Mesmo diante dos diferentes sentidos, foram expressivos momentos que revelaram a 

ausência de troca, de solidariedade e de amizade entre as crianças e os profissionais da creche. 

Havia uma falta de clareza de que o trabalho pedagógico poderia ser enriquecido, e até 

transformado, se a creche fosse um lugar de diálogo. Em diferentes situações, não houve espaço 

para o encontro, fortalecendo a manutenção de uma lógica desigual e dicotômica entre crianças e 

adultos, tomando os bebês como seres incapazes e dependentes. E o mais difícil de relatar: havia 
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indiferença, rispidez e falta de respeito. Foi chocante ouvir da diretora que um bebê não valia nada. 

Quais marcas subjetivas ficam diante de um discurso violento? Nenhuma profissional que 

vivenciou essa situação com a pesquisadora pareceu ter se indignado com o que foi dito, as 

expressões eram as mesmas. Para esses adultos, em muitos momentos, estar com as crianças parecia 

difícil, não se permitiam as brincadeiras, os risos, a emoção, as trocas, deixando de assumir “a 

responsabilidade de ser adulto e a necessidade de dar respostas às necessidades infantis” 

(KRAMER, 2014, p.13). 

CONCLUSÕES 

A análise da qualidade das interações entre as crianças e os adultos tornou-se um desafio de 

pesquisa ao evidenciar situações de violência, de humilhação e de desqualificação das crianças. No 

entanto, é preciso ter cautela nas análises, não caindo em explicações simplistas que criem 

culpados. A pesquisa tem compromisso com a produção de conhecimento, mas também com a 

denúncia, com dar visibilidade para os sentidos que são dados para tais relações, tendo em seu 

horizonte a transformação social, a construção de novos caminhos. É inegável que, historicamente, 

essa tem sido a lógica dominante: crianças são colocadas como subalternas, inferiores aos adultos. 

Essa subalternidade parece tomar contornos ainda mais radicais quando falamos dos bebês. Olhar 

para os fenômenos como produção histórica não retira a responsabilidade dos profissionais da 

creche, dos gestores, dos responsáveis pela política municipal, mas ajuda a compreender os sentidos 

construídos para tal relação. 

O enfrentamento da desigualdade vivida no interior da creche é um exercício de contestação 

para que as crianças tenham direito à proteção, ao afeto, à amizade, à expressão dos seus 

sentimentos, à oportunidade de crescer de forma plena. E os adultos também possuem o direito a 

acolhimento, cuidado, diálogo sobre os desafios do trabalho com as crianças, e claro, condições 

dignas de trabalho. 

A partir das análises realizadas, é possível afirmar que o trabalho educativo na creche 

demanda a construção de um espaço dialógico; possui uma dimensão política, como possibilidade 

de afirmação da igualdade, entendendo que os bebês que frequentam a creche são cidadãos de 

direitos, têm diferenças que precisam ser reconhecidas. 

No processo educativo, bebês e adultos são diferentes e possuem especificidades, mas agem 

e constroem, lado a lado, o mundo em que vivemos. O não reconhecimento das diferenças produz 

discriminação e exclusão. É importante estudar a infância por si própria, rompendo com o 
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adultocentrismo, entendendo a criança como um ser social e histórico, produtora de cultura. A 

docência com os bebês pode ser reformulada a partir de uma abertura às crianças – “A criança 

subverte a ordem e, com seu olhar, revela outra maneira de enxergar o real” (KRAMER, 2009a, p. 

295). Ser professora/or da Educação Infantil requer uma formação científica e cultural que significa 

uma ampliação da experiência humana; trazendo as dimensões da ciência, da arte e da vida de 

forma indissociáveis. É preciso que a formação permita que as/os profissionais se constituam 

críticos da sua própria prática, que restabeleçam as dimensões afetiva, ética, social e política da 

docência, que possam indagar teoricamente o descaso e a indiferença na relação com os bebês. Para 

Freire (2004), a imperfeição humana traz em sua essência a esperança, uma eterna busca. “Uma tal 

busca, como já vimos, não se faz no isolamento, mas na comunicação entre os homens – o que é 

impraticável numa situação de agressão” (FREIRE, 2004, p. 82). 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre a qualidade das interações entre adultos e bebês no 
contexto da creche. Para tal, são analisados eventos de uma pesquisa de doutorado realizada numa 
creche pública municipal, na cidade do Rio de Janeiro, que evidenciam formas sutis de violência: a falta 
de diálogo, de escuta, de respeito com os bebês. Essa situação parece ser ainda mais delicada com os 
bebês – estes que ainda não falam, não andam, parecem experimentar uma invisibilidade ainda mais 
radical, tomados como seres incompletos, a-sociais, dependentes, sem capacidade de compreensão. A 
infância contemporânea assume muitas faces – de seres inocentes e inaptos a crianças que participam 
da realidade do consumo e dos prazeres. Essa visão tem produzido um isolamento das experiências das 
crianças e um distanciamento das relações com os adultos. Mesmo diante dos diferentes sentidos, 
foram expressivos os momentos que revelaram a ausência de troca, de solidariedade e de amizade entre 
as crianças e os profissionais da creche. Havia uma falta de clareza de que o trabalho pedagógico 
poderia ser enriquecido, e até transformado, se a creche fosse um lugar de diálogo. Em diferentes 
situações, não houve espaço para o encontro, fortalecendo a manutenção de uma lógica desigual e 
dicotômica entre crianças e adultos. No entanto, é preciso ter cautela nas análises, não caindo em 
explicações simplistas que criem culpados. No processo educativo, bebês e adultos são diferentes e 
possuem especificidades, mas agem e constroem, lado a lado, o mundo em que vivemos. O não 
reconhecimento das diferenças produz discriminação e exclusão. A docência com os bebês pode ser 
reformulada a partir de uma abertura às crianças, de uma reflexão crítica da própria prática que 
restabeleça as dimensões afetiva, ética, social e política da docência, que permita indagações teóricas 
sobre a indiferença na relação com os bebês. 

Palavras-chave: Qualidade; Interações; Creche; Bebês. 

INFÂNCIA, RELIGIÃO E ESCOLA: UMA QUESTÃO ATUAL 
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INTRODUÇÃO 

As contribuições dos estudos da infância como campo interdisciplinar de conhecimento 

fornecem elementos para pensar a infância e a criança no âmbito das Ciências Humanas e Sociais, e 

possibilitam problematizar as condições que a contemporaneidade tem oferecido ao diálogo e às 

relações entre criança-criança/ adulto-criança, tendo na criança a sua centralidade. 

Pesquisar o cotidiano de crianças, suas interações com seus pares e com adultos no espaço 

escolar, dentro e fora de sala de aula (nas horas vagas, no recreio e nos eventos fora da escola), para 

conhecer e escutar tem na perspectiva filosófica do diálogo de Martin Buber (2014, 2012, 2001), 

para quem o diálogo é relação que se estabelece na palavra, mas também no silêncio, no encontro e 

na reciprocidade; e, nos estudos sociolinguísticos de Mikhail Bakhtin (2006, 2003), para quem a 

linguagem é social e essencial no estudo dos fenômenos humanos, um caminho que considera a 

criança sujeito de sua aprendizagem. 
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A pesquisa nas ciências humanas tem na relação e interação entre sujeitos, na perspectiva 

dialógica, os fundamentos dos estudos dos fenômenos humanos (FREITAS; SOUZA; KRAMER, 

2003, p.28). Ao pesquisar sobre a importância de ouvir e realizar pesquisa com crianças, bem como 

as bases metodológicas para a sua realização, Cruz e Cruz (2015) observaram mudanças, no sentido 

de que as pesquisas buscam ir além do conhecimento já produzido sobre a criança e procuram 

apreender a perspectiva dessas sobre diferentes assuntos, inclusive sobre a sua experiência escolar, 

explorando as suas múltiplas linguagens (p. 157). 

Complexa pela diversidade de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes 

que correspondem a um espaço mais profundo de relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, a escola é campo profícuo para esta e outras 

investigações na contemporaneidade. 

A abordagem da escola enquanto espaço de formação e circulação de saberes e o objetivo de 

escutar, conhecer e compreender o que as crianças escutam e falam sobre a religião foram norteados 

pelas seguintes questões: (1) Há manifestações religiosas na escola?; (2) Se há, quando e como 

acontecem?; (3) De que maneira as crianças agem e reagem, com seus pares e com os adultos, 

nessas situações?; (4) As crianças têm contato com objetos, imagens, textos ou símbolos religiosos 

no espaço escolar?; (5) O que elas falam desses objetos ou imagens? 

Este artigo apresenta um recorte das observações realizadas no percurso metodológico de 

pesquisa desenvolvida em uma instituição escolar da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, 

situada na Baixada Fluminense. Os sujeitos observados são crianças na faixa etária entre 11 e 13 

anos, cursando o 6º ano de escolaridade do Ensino Fundamental. Buscar o diálogo e o olhar por 

outra ótica a fim de perceber a presença da diversidade religiosa no espaço escolar, identificando 

como e se os sujeitos são ouvidos, quais desafios enfrentam e quais caminhos lhes são propostos em 

suas manifestações religiosas, propondo penetrar os universos do diálogo e da religião no contexto 

escolar, foram os objetivos da pesquisa. 

Em primeiro lugar é apresentada a metodologia adotada no desenvolvimento da pesquisa 

para em seguida apontar, a partir de situações observadas e falas, o que as crianças falam e escutam 

de religião na escola. 
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OBSERVAR, OUVIR E REGISTRAR: A PESQUISA COM CRIANÇAS 

A partir das questões apontadas observar, ouvir e registrar o que as crianças expressam em 

suas falas, brincadeiras, músicas, danças ou peças teatrais, relacionados à religião e, o modo como 

os professores agem e reagem às manifestações dos estudantes foi um movimento ético e estético 

tomando como metodologia:  a observação (VELHO, 1981), a análise documental (LÜDKE & 

ANDRÉ, 1995), a roda de conversa (MELO, 2013) e entrevistas (FREITAS, 2007; CRUZ, 2008)  

em busca de uma aproximação dos sentidos produzidos no interior das práticas de modo a abrir 

possibilidades para compreender as concepções que as crianças mobilizam  em  suas  ações  nos   

diferentes contextos. 

As observações com descrição densa em diários de campo forneceram pistas para a 

compreensão da circulação do tema da religião na escola; a análise documental possibilitou 

conhecer dados que singularizam os sujeitos; a roda de conversa entendida como metodologia 

possibilitou o diálogo e viabilizou a relação entre a pesquisadora e pesquisados e, as entrevistas 

apontaram caminhos dos modos como a criança percebe a presença da religião na escola. 

Deste modo, a metodologia adotada aposta nas relações, na opção de entrar em contato com 

os sujeitos, estabelecer diálogos, identificar tensões e conflitos, lidar com o desafio da alteridade, do 

conhecimento do outro. 

O referencial teórico-metodológico é o caminho que orienta as observações das interações, 

entrevistas e rodas de conversa, nas quais se possa dialogar, ver e ouvir as crianças com escuta e 

olhar atento, a fim de registrar como a religião aparece no cotidiano escolar. 

Segundo Bakhtin, somos seres polifônicos e “viver significa participar do diálogo: 

interrogar, ouvir, responder, concordar, etc” (2003, p.348). O eco dos discursos apreendidos 

desperta ressonâncias ideológicas e/ou concernentes à vida, não de maneira harmoniosa, mas na 

tensão e conflitos será expresso, no discurso formado por diversos discursos, ou seja, polifonia 

(BAKTHIN, 2008). O ser humano se constitui polifonicamente e ele mesmo sem saber ou perceber, 

é resultado do mundo que o cerca. 

Para Bakhtin (2003), as interações são chave para o entendimento do ser humano que se 

constitui em relação. Desse modo, na constituição dos sujeitos entendida de forma contextualizada 

na história e na cultura que vai sendo significada pela criança através do social, onde um influencia 

e contribui para si e para o outro, a religiosidade ocupa papel significativo. 
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O QUE AS CRIANÇAS FALAM E ESCUTAM DE RELIGIÃO NA ESCOLA 

O percurso de uma investigação possibilita ouvir e partilhar histórias, conhecer e 

compreender sujeitos e objetos que ocupam as cenas, junto com o imaginário que os envolve. Quem 

são esses sujeitos?  Como e em quais condições vivem?  O que pensam sobre os dados declarados 

por adultos, seus responsáveis? Eles optaram pelo ensino religioso? Essas questões iniciais 

nortearam a análise dos documentos arquivados nas pastas individuais das crianças (fichas 

preenchidas e entregues pelos responsáveis à secretaria da escola) e contribuíram para conhecer 

esses sujeitos na sua individualidade, e, sendo uma pesquisa comprometida com as crianças, foi 

preciso ouvi-las em diferentes situações. 

Assumir a escuta das crianças, nas práticas institucionais e no que fazem entre si quando 

brincam, cantam, contam, comentam e falam durante suas atividades espontâneas ou propostas no 

espaço escolar, implica pensar o lugar por elas ocupado nas instituições, compreendendo que não 

reproduzem diretamente o mundo dos adultos e são capazes de estabelecer uma nova relação com o 

que lhes é apresentado. Diante disso, pesquisar o que as crianças falam, escutam e praticam sobre 

religião é reafirmar a importância das perguntas como possibilidade de produção de significações 

outras. 

O filho de Deus 

Em um dos dias de observação fora do espaço da sala de aula, enquanto aguardávamos 

a entrada, um trio de meninos estava reunido embaixo da rampa e conversavam 

animadamente 

.- “Você sabe quem foi Adão”?, Um deles pergunta. 

O outro responde: 

- Claro! O primeiro homem que Deus fez. 

Inicia-se uma disputa. 

- Então quero ver se você sabe responder quem foi Jesus.  

O colega respondeu: 

 - O filho de Deus. 

A brincadeira é interrompida pelo toque da campainha. 

(SIQUEIRA, 2019, p.71). 
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Na brincadeira, os conhecimentos acerca de religião ganham contornos de um jogo de 

desafio com perguntas e respostas.  Compreendida como elemento da cultura produzida 

historicamente nas relações sociais, a brincadeira expressa significados, valores e costumes.  Para 

Carvalho, “jogo, brinquedo e brincadeira representam formas singulares de compreensão e 

apreensão do mundo pelo ser humano, especialmente pelas crianças” (2008, p. 3). 

No diálogo mediado pela brincadeira, são caracterizados os contextos nos quais as crianças 

estão inseridas e o quanto eles influenciam e constituem as suas ações, ou seja, no evento abordado 

elas reproduzem em suas falas conhecimentos da história cristã que sinaliza para uma apropriação 

da religiosidade como constitutiva de seu modo de compreender a existência. 

De acordo com Corsaro (2002), no faz de conta, as crianças evidenciam as experiências de 

suas vidas. O autor faz menção às rotinas familiares e assinala que observando as crianças, é 

possível conhecer, no passo a passo de suas brincadeiras, sua forma de compreensão da realidade de 

adultos e de seus papéis. Ainda segundo o autor, as crianças se apropriam criativamente das 

informações do mundo adulto para, a partir delas, produzir suas próprias culturas de pares. Desse 

modo, em meio às informações e ao ato de brincar, vão estabelecendo simultaneamente tanto a 

cultura de pares quanto a reprodução da cultura adulta. 

Nas observações, a religião aparece tanto nas conversas espontâneas entre as crianças quanto 

nas aulas e em produções escritas, contudo, em circunstâncias determinadas. As situações em que 

houve diálogo foram aquelas que as interações eram entre pares, criança-criança, ou seja, sem a 

presença e/ou intervenção do adulto. O jogo e a brincadeira constituíram os caminhos construídos 

pelas próprias crianças para a aceitação e acolhimento do outro e, portanto, estabelecendo o que 

segundo Buber é um diálogo autêntico (BUBER, 2001), com disponibilidade a escuta do outro, em 

presença e reciprocidade. 

Por outro lado, como pode ser percebido nos eventos a seguir, que são registrados no interior 

de aulas cujos conteúdos abordavam a religião de forma direta ou indireta, essa temática atravessa a 

relação professor-aluno, e o professor, o adulto na relação, opta pela indiferença que materializa a 

indisponibilidade de escuta o que representa uma violência do direito da circulação dos diferentes 

modos de ver e compreender a religião. 

Não leio a Bíblia 

A escola está passando por reforma na parte externa e os alunos se queixam do 

barulho.  
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O professor, alheio às reclamações, começa uma apresentação de slides sobre os 

Fenícios e, busca um diálogo com a turma. 

Professor: Os fenícios têm origem semita. Vocês sabem quem foi Sem? Sabem? 

Segundo a Bíblia? 

Otávio: Não sei. Não leio a Bíblia, aliás, não tenho. 

Professor: Segundo a Bíblia, havia um homem chamado Noé. Vocês conhecem essa 

história? 

Otávio: Eu lembro. É aquele que fez um barco.  (Comenta do filme que assistiu sobre 

Noé). 

O professor não faz comentários sobre a resposta e segue explicando que Sem, segundo os 
relatos bíblicos, era um dos filhos de Noé e, portanto, os semitas são os descendentes de 
Sem. (SIQUEIRA, 2019, p.71) 

No evento descrito, ao iniciar a aula com uma pergunta, pressupõe-se que haverá escuta por 

parte do professor, porém, ao associar o conhecimento a um filme e não à Bíblia, a resposta dada 

por Otávio parece não atender às expectativas iniciais do professor que não estabelece o diálogo. 

O diálogo, na perspectiva de Martin Buber é entendido como encontro; momento de 

aproximação entre pessoas quando se está aberto às relações, ao reconhecimento do outro e do 

tempo em que se está com o outro, porque há o encontro "entre" o Eu e o Tu na reciprocidade de 

uma ação vivida na sua inteireza, na qual os sujeitos inteiros estabelecem laços, elos, conexões, 

cada um se voltando ao outro, vivendo em um mesmo tempo – no presente – e em presença. 

(BUBER, 2001). 

Árvore de Natal 

Em outro dia de observação, enquanto o professor projeta slides, as crianças estão 

conversando entre si.  

Otávio: Por que na Bandeira do Líbano tem uma árvore de Natal? 

Paula: É um pinheiro! 

Professor: A árvore é um Cedro. Ela é muito abundante no Líbano e tem uma madeira 

muito valiosa. (SIQUEIRA, 2019, p. 72) 

A pergunta feita por Otávio “Por que na Bandeira do Líbano tem uma árvore de Natal?” e a 

resposta de Paula, que o corrige afirmando que é um pinheiro, manifesta a tentativa das crianças de 

através da linguagem compreender o conteúdo exposto aproximando-o de elementos de 
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familiaridade, contudo, o professor assume uma postura indiferente e opta por encerrar o assunto 

com uma resposta oficial. 

Entendemos que a fala é um produto social carregado de tudo o que a sociedade 

institucionaliza em relação a isso. Bakhtin (2006) ressalta que não é tanto a expressão que se adapta 

ao nosso mundo interior, mas o “nosso mundo interior que se adapta às possibilidades de nossa 

expressão, aos seus caminhos e orientações possíveis” (p. 121). 

A ideologia do cotidiano acompanha cada um dos nossos atos, gestos, estados de 

consciência, constitui o domínio da palavra interior e exterior desordenada e não fixada num 

sistema ideológico constituído da moral social, da ciência, da arte e da religião, que se cristaliza a 

partir da ideologia do cotidiano. A pergunta de Otávio pode estar relacionada à sua cultura religiosa 

por abordar o Natal, data comemorativa do calendário cristão, porém ao encerrar a conversa, o 

professor silencia a possibilidade de conhecimento do outro e ao diálogo. 

De acordo com Buber, “a relação educativa é uma relação puramente dialógica” (BUBER, 

2014, p. 26). Mas o que vemos nos eventos é uma conduta intolerante por parte dos educadores que 

assumem o que Buber (2012) define como diálogo técnico, ou seja, comprometido com o ensino de 

conteúdos e que, mediante a resposta não oficial opta pelo monólogo disfarçado de diálogo em que 

a indiferença marca a vez e o lugar ocupado pelo outro. Para que a relação educativa seja dialógica 

é preciso que se estabeleça uma autêntica interação um "estar-com" que não é estático, mas 

dinâmico (BUBER, 2012, p. 87), respeitando a pluralidade de manifestações de cada indivíduo, 

reconhecendo o outro. 

Ao abordar de forma analítica o estado atual da diversidade religiosa, a escola enquanto 

espaço de circulação de diferentes sujeitos com suas religiões, sem religião além daqueles que 

possuem mais de uma tradição religiosa é território para investigar os caminhos para o diálogo 

inter-religioso. Através do diálogo inter-religioso é possível que haja ruptura nos paradigmas e a 

construção de uma nova mentalidade com desconstrução de preconceitos, que impliquem no 

diálogo e na tolerância às religiões, bem como apresentar sugestões e caminhos a serem percorridos 

para a minimização dos conflitos na sociedade de modo geral. Como instituição social educativa 

responsável pela formação dos sujeitos, a escola tem como um dos seus papéis fundamentais 

favorecer o acesso às diferentes culturas e ao conhecimento. 

Quando um sujeito acessa a escola ele o faz em sua inteireza, desse modo vem com as 

individualidades e subjetividades que o constituem, portanto sua cor, gênero, orientação sexual, 
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costumes, convicções políticas e pedagógicas e, obviamente com suas crenças ou descrenças 

religiosas (BARCELLOS e ANDRADE, 2014). 

O diálogo inter-religioso toma corpo na complexidade destes universos de sentido e das suas 

relações históricas e trata-se de um tipo de relação entre as diversas religiões e convicções, onde 

não se procura nem anular o que caracteriza determinada crença, nem construir algo de novo. 

Sendo a religião uma das mais marcantes formas de expressão cultural– tão diversa em 

nosso país – adentra o cotidiano escolar, inevitavelmente, pois faz parte das marcas indenitárias dos 

sujeitos que a ela acessam (BARCELLOS E ANDRADE, 2014). Nesse sentido, é atual e necessário 

pensar e encontrar caminhos para uma convivência de respeito e aceitação do outro. As crianças, 

produzidas e produtoras de cultura podem contribuir significativamente nessa proposta conforme 

aponta o evento descrito a seguir. 

Chego à sala e as crianças estão com tempo livre.  Bela, sentada na última carteira, me 

convida para sentar ao seu lado. Sem muita cerimônia me pede ajuda para resolver os exercícios e, 

em seguida comenta:  

Bela: - Acho isso errado. Não podemos ficar implicando com as pessoas. 

Pesquisadora: Foi você ou outro colega que sofreu algum tipo de perseguição por 

causa da religião na escola? 

Bela: Eu não. Mas, esses dias algumas pessoas ficaram implicando com o Juninho 

por causa do cordão que ele estava usando. Disseram que parecia cordão de 

macumba. Ele disse que não era. Acho isso errado, não podemos ficar implicando 

com as pessoas. Ele nunca mais veio com o cordão. (SIQUEIRA, 2019, p. 72). 

Compreender as interpretações das crianças pode ser não apenas um meio de acesso à 

infância como categoria social, mas às próprias estruturas e dinâmicas sociais ocultadas no discurso. 

Escutá-las permite descortinar outra realidade social, revelar fenômenos sociais que o olhar dos 

adultos deixa na penumbra ou obscurece totalmente (SARMENTO, 1997). 

O relato de Bela revela uma postura cuidadosa para com o outro, exposto a uma situação de 

intolerância pelo uso de um adereço que “parecia de macumba”. Ela questiona a postura das 

crianças, assinala a importância do respeito ao próximo e ressalta que, se Juninho professasse 

religião de matriz africana e o cordão fosse parte de seus símbolos, diante do ocorrido, ele não 

ficaria mais à vontade para manifestar-se. 
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A intolerância e a discriminação com as religiões de matrizes africanas têm sido objeto de 

estudos e pesquisas. Caputo (2012), ao pesquisar como a escola se relaciona com crianças de 

Candomblé, observou que são comuns as manifestações discriminatórias contra as práticas e 

símbolos dessas religiões. 

De acordo com a LDB, o Ensino Fundamental no Brasil tem por objetivo a formação básica 

do cidadão mediante ao fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

No evento abordado, o tema da intolerância é apresentado por uma criança que se sensibiliza 

e mobiliza uma crítica à postura discriminatória que impediu a outra de afirmar seu credo religioso. 

Tal situação assinala a importância de uma escola que, de acordo com a legislação vigente, é laica. 

Defender a laicidade da escola é garantir o direito à expressão religiosa por parte das crianças 

aceitando sua dimensão humana, seu vínculo com as questões materiais e com símbolos e 

indagações espirituais.  A ética, a solidariedade e o respeito ao bem comum devem ser diretrizes do 

trabalho cotidiano. 

A proposta de tolerância como respeito ao pluralismo, como proposto por Andrade (2011), 

tem como desafio o conhecer e o reconhecer o outro, pois a falta destes torna o outro invisível e 

abre portas ao preconceito. 

Pluralismo de ideias significa na prática pensar a escola composta de uma diversidade de 

estudantes com personalidades e percepções religiosas individuais e singulares, superando desse 

modo uma concepção unitária e fechada, equivocada, de que todos os participantes do universo 

escolar professam uma mesma fé, uma mesma religião. A intolerância que se baseia na crença da 

verdade absoluta é em geral de caráter religioso ou político. Necessitamos uns dos outros para a 

correção dos erros e para o avanço da verdade. É, nesta perspectiva, que a comunidade cientifica 

ganha seu valor. Se não há possibilidade de uma teoria ser refutável, o mais provável é que ela não 

seja científica, mas sim uma teoria dogmática (ANDRADE, 2009). 

A intolerância é umas das expressões da violência – entendida como a ruptura das relações 

harmoniosas, justas e fundadas no diálogo e no respeito ao outro. E por ser uma das formas da 

violência, há que se interpelar sobre suas implicações e as exigências para que a real tolerância seja 

efetivada, sobretudo nos meios escolares e/ou acadêmicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A multiplicidade e a complexidade das relações humanas e sociais convidam ao diálogo. 

Esse diálogo entendido como encontro, momento de aproximação entre pessoas nos simples 

acontecimentos da vida. Quando se está aberto às relações, ao reconhecimento do outro e do tempo 

em que se está com o outro, porque há o encontro "entre" o Eu e o Tu na reciprocidade de uma ação 

vivida na sua inteireza e os sujeitos inteiros nesta ação, são estabelecidos laços, elos, conexões, cada 

um se volta ao outro, vivendo em um mesmo tempo – no presente – e em presença (BUBER, 2001). 

Fazer pesquisa com crianças e na escola suscita muitas questões e, situações, como as 

descritas acima. Tais questões e situações podem surgir tendo em vista o fato de que os sujeitos 

mantêm uma vida ativa dentro e fora da instituição escolar. 

No que se refere à educação, faz-se urgente a compreensão de que as práticas cotidianas, 

construídas com as crianças, sejam estruturadas no diálogo a fim de que Eu e Tu se afetem e atuem 

nesta relação com acolhimento e reciprocidade. 

A posição responsiva e dialógica, diante das situações, implica entender o diálogo como 

relação e construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com o outro. 

Implica também atitudes para com o outro, podendo dirigir-se a coisas ou pessoas, voltando, 

consequentemente, para si e para o mundo (GUIMARÃES, 2011). 

Em resumo, almeja-se uma educação com equidade e qualidade, em uma escola plural, lugar 

onde o indivíduo tem acesso ao conhecimento universal, e onde há o equilíbrio entre as variáveis de 

qualidade da educação (acesso, permanência, fluxo transferência e aprendizagem) e variáveis 

sociais (raça/cor, nível socioeconômico e sexo). A escola como espaço onde crianças e adultos 

partilham aprendizados, tolerância, humanidade, segurança e reconhecimento da singularidade das 

diferenças. 
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Resumo 

O texto apresenta recorte do percurso metodológico e de observações desenvolvidas em uma pesquisa 
que buscou olhar e escutar a criança em uma perspectiva de percepção, compreensão e modos de 
reconhecimento do outro a partir da filosofia do diálogo (BUBER, 2001; 2014) e da linguagem 
(BAKHTIN, 2002; 2008; 2011). Diálogo que estruturado na linguagem atravessa a vida e a vida é por 
ela atravessada, é produção humana acontecida na história. Os estudos da infância (CORSARO, 2011) 
possibilitam problematizar as condições que a contemporaneidade tem oferecido ao diálogo e às 
relações entre criança-criança/adulto-criança, tendo na criança a sua centralidade. O cotidiano das 
crianças em interação com pares e adultos no espaço escolar, dentro e fora de sala de aula — nas horas 
vagas, recreio e eventos fora da escola — tem desafiado aos diversos campos que pesquisam a infância. 
Na pesquisa apresentada, a metodologia — observação, análise documental, roda de conversa e 
entrevistas — buscou aproximação dos sentidos produzidos neste cotidiano, de modo a possibilitar a 
compreensão das concepções que as crianças mobilizam em suas ações nos diferentes contextos. O 
registro das observações buscou apreender, em um movimento ético e estético, o que as crianças 
expressam sobre religião em suas falas, brincadeiras, músicas e danças, além do modo como 
professores agem e reagem às suas manifestações No percurso, a observação comprometida em 
reconhecer a criança na sua inteireza enquanto sujeitos de suas ações, ou seja, observá-las como 
indivíduos influenciados e influenciadores dos diálogos, possibilitou o registro de ações e situações que 
apontam uma conduta intolerante que, ora é indiferente às manifestações das crianças, ora reproduz o 
discurso de preconceito que caracteriza e atualiza essa questão considerando o papel da escola na 
construção de uma escuta que reconhece e acolhe as diferenças e aponta caminhos para o necessário 
diálogo que humaniza as relações. 

Palavras-chave: Criança; Escuta; Diálogo; Religião; Escola. 
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“CADA UM TEM UMA HISTÓRIA”: AS NARRATIVAS DAS CRIANÇAS NA 

CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE TRABALHO” 

Gabriela Scramingnon – UNIRIO 

INTRODUÇÃO 

Este texto apresenta o projeto de trabalho intitulado: “Cada um tem sua história”, que teve 

como questão principal as narrativas das crianças a respeito de sua identidade, considerando 

aspectos como a experiência de serem moradoras de uma comunidade da Zona Sul do Rio de 

Janeiro e estudarem em uma escola pública do mesmo bairro, localizada fora da comunidade onde 

residem. O texto se desdobra nas seguintes questões: o que as crianças falam da relação delas com a 

comunidade onde moram? Como revelam em seus discursos a compreensão que têm de si, dos 

outros e do mundo social? Ao narrarem suas histórias, que temas, conversas e perguntas as crianças 

trazem? 

No intuito de dialogar com essas indagações, inicialmente o texto apresentará o contexto do 

projeto, enfatizando questões que permitiram a construção do trabalho com as crianças, 

considerando a escuta de suas histórias como elemento disparador para a elaboração das propostas 

realizadas. Trará registros do diálogo com elas, a partir da discussão de uma concepção de infância 

que compreende as crianças como sujeitos sociais, imersas na cultura e produtoras de cultura. 

Em seguida, se debruçará no projeto de trabalho, com ênfase em algumas das propostas 

realizadas, tendo como material de análise, textos e desenhos produzidos pelas crianças, 

considerando as questões trazidas por elas como tema de reflexão. 

Por último, as considerações apresentarão apontamentos a respeito da responsabilidade da 

escola na construção de uma prática que priorize sujeitos reais, constituídos de histórias que não 

podem ser negligenciadas no contexto das instituições. 

O CONTEXTO DO PROJETO 

O projeto de trabalho “Cada um tem sua história”, foi realizado com uma turma de quarto 

ano do Ensino Fundamental, composta por 38 crianças com idade entre nove e doze anos, de uma 

escola da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, localizada em um bairro da Zona Sul da 

mesma cidade, que funcionava com turmas do quarto ao nono ano. As crianças eram moradoras de 
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uma comunidade localizada no mesmo bairro e até o terceiro ano do Ensino Fundamental 

frequentavam uma escola da mesma rede de ensino, próxima às suas residências. 

A chegada ao quarto ano significava: mudança de escola, conhecimento e possibilidade de 

exploração de outros espaços do bairro, construção de vínculos com outras crianças, professores e 

funcionários, além de alteração na rotina das crianças e de suas famílias (pois, para irem à nova 

escola, onde cursariam o quarto ano, precisariam usar transporte público). 

Ou por morarem próximas ou por terem estudado juntas até o terceiro ano do Ensino 

Fundamental na mesma instituição localizada na comunidade onde moravam, a maioria das crianças 

já se conhecia. A proximidade, que inicialmente poderia favorecer as relações estabelecidas entre 

elas na nova escola, por diversas vezes configurou-se como espaço para ofensas e preconceitos. Nas 

interações cotidianas, em situações de desentendimento , era possível ouvi-las recorrendo a falas 

que consideravam que poderia envergonhar ou entristecer os colegas, tais como: “Seu pai vende 

churrasco na rua!”, “Sua mãe é paraíba”, “Ninguém compra pão na padaria da sua avó porque 

ela é macumbeira”, “Você é Ceará!”, “Mora perto do valão!”, entre outras. 

Certa vez, durante a atividade de leitura de um texto do livro didático, a proposta era ouvir a 

música “Cariocas” de Adriana Calcanhoto, a fim de discutirmos aspectos da cidade do Rio de 

Janeiro. Ao ouvirem a letra da música, uma criança comentou: “só quem pode cantar essa música 

sou eu e algumas crianças que são cariocas, porque aqui todo mundo é ‘paraíba’. Veio todo mundo 

do Ceará!”. Diante dessa situação foi possível dialogar com as crianças a respeito do ocorrido, 

chamando atenção para o fato de como o desconhecimento do outro reforçava formas de 

humilhação, exclusão, preconceito. Para aquelas crianças moradoras do mesmo bairro, vizinhas, 

não ser “carioca”, ser oriundo de uma cidade do Nordeste do Brasil, ter um sotaque diferente, ter 

pais que trabalhavam na comunidade em que moravam eram justificativas para que ofendessem e se 

sentissem no direito de caçoar dos colegas. 

Em suas falas, as crianças legitimavam discursos de preconceito e exclusão no que se refere 

à religião, à pobreza, às diferenças regionais, à desigualdade social. Nas interações estabelecidas, 

apontam a importância de olharmos para as relações cotidianas como espaços de construção de 

outros modos de ser e de se relacionar, indicando a responsabilidade da escola no trabalho contra 

qualquer forma de exclusão, preconceito e eliminação do diferente. Com termos pejorativos como 

“macumbeira”, “ceará”, “paraíba”, para além de uma postura de desqualificação, de negação, as 

crianças demonstravam o desconhecimento do outro. Nos debates acerca dessa questão, o desafio 

posto era que as crianças compreendessem que uma das consequências mais perversas do 
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preconceito é que ele se naturaliza, ou seja, passa a ser visto como normal tanto para quem 

promove, quanto para suas vítimas. 

Escutar as crianças e suas histórias abriu espaço para a construção de outras relações no 

cotidiano escolar e apontou para a necessidade da realização de um trabalho que considerasse a 

realidade do grupo e seus desafios. Diante da urgência de problematizarmos tais questões, de 

conhecermos as histórias uns dos outros no intuito de compreendermos a construção da nossa 

identidade num processo que não está dado, e diante da garantia do espaço de narrativa por parte 

das crianças e de suas famílias como possibilidade da escrita de uma outra história, o projeto de 

trabalho “Cada um tem uma história” desenvolvido na turma com duração de todo ano letivo teve 

como objetivo central o conhecimento das nossas histórias de vida – incluindo crianças, professora 

e famílias, problematizando os temas que circunscrevem essa história. 

As histórias de vida possuem uma dimensão emancipatória que pode encontrar-se com a 

obra de Paulo Freire (1987, 2002, 2013), autor que tem o diálogo como base da construção de sua 

teoria sobre a educação como prática da liberdade. Para Freire (1987), “o diálogo se impõe como 

caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens” (p. 79). Nesse sentido, o 

projeto caminhou no diálogo com as histórias das crianças e na relação com os objetivos propostos 

para o trabalho com elas, considerando a importância de práticas de leitura, escrita e produção 

textual que priorizassem a autoria das crianças, no desafio da construção de um cotidiano que se 

ocupasse com a realidade dos sujeitos. 

Na história de cada um coube muitas histórias: as histórias de vida das famílias, as histórias 

de preconceito, de exclusão, do lugar em que vivemos, do bairro da escola, do bairro em que 

moramos, dos lugares que conhecemos e que gostaríamos de conhecer, das relações de trabalho e 

dos diferentes modos de vida. 

Na compreensão de que a escola não está separada da vida, e que os espaços das instituições 

precisam se ocupar das histórias dos sujeitos, escutar as crianças é compreender que temos muitas 

infâncias, vividas de diferentes formas. Nesse sentido, o campo teórico da sociologia da infãncia 

oferece importantes contribuições para essa discussão, por compreender a infância enquanto 

categoria geracional, que considera os sujeitos que pertencem a uma mesma faixa etária ao mesmo 

tempo e, por isso, sofrem as mesmas ações da estrutura social na qual estão inseridos. Para 

Sarmento (2005), é preciso levar em conta a diversidade que os constitui e as condições sociais 

variadas, principais fatores para a heterogeneidade dentro do grupo geracional. Com base nessa 
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concepção, torna-se essencial a análise dos processos históricos de constituição dos diferentes 

grupos geracionais. 

Com esse intuito, o projeto desenvolvido com as crianças buscou conhecê-las, ouvi-las, 

pensando uma proposta de trabalho com elas, sujeitos reais, produtos e produtores de cultura, que 

possuem histórias e narrativas que não podem ser ignoradas. 

Olhar as crianças como sujeitos que têm o que dizer aproxima tal análise do diálogo com o 

filósofo alemão Walter Benjamin. Para o autor, olhar para a infância como parte da dinâmica social 

possibilita a formulação de uma crítica da cultura, assim como, uma crítica da cultura pode 

possibilitar uma nova experiência de infância (1995; 2002). Dessa forma, acreditamos que a 

aproximação do cotidiano das crianças como experiência de alteridade do lugar do adulto em 

relação a elas pode nos dar pistas da nossa própria perspectiva a respeito delas, denunciando o que 

cada época compreende ser a infância e as crianças. 

A criança, no olhar benjaminiano, não está fixada, estática, a esperar que a cultura a 

preencha, ela está imersa na cultura, é parte e produtora de cultura. “Não são as coisas que saltam 

das páginas em direção à criança que as vai imaginando – a própria criança penetra nas coisas 

durante o contemplar” (BENJAMIN, 2002, p. 69). Ao tratar das crianças, o autor indica autoria, 

decisão, presença, que em nada se assemelham a uma ideia de infância a ser moldada ou cultivada 

de acordo com o desejo adulto. Na perspectiva da infância como crítica da cultura, Benjamin (2002) 

pontua que, ao olhar para as crianças, nos aproximamos não só do seu mundo e da sua ótica, mas do 

mundo adulto, da sociedade contemporânea. 

No exercício de aproximação do olhar para o que as crianças têm a dizer de suas 

experiências de vida, o próximo item apresentará registros do diálogo com elas, produções 

individuais e coletivas e os temas que surgiram entrelaçados às questões que se destacaram como 

material de estudo e reflexão no âmbito do projeto. 

AS CRIANÇAS E SUAS HISTÓRIAS 

No decorrer do projeto, uma prática comum era a realização de rodas de conversa, a fim de 

tratarmos dos temas que surgiam para debate. Em um desses momentos, o assunto destacado foi o 

bairro onde a escola estava situada. As crianças apresentaram muitas observações relacionadas 

principalmente ao comércio do entorno da escola, pois costumavam parar para comprar lanche no 

trajeto de chegada à escola e de volta para suas casas. Faziam uso do transporte público, o que lhes 
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permitia muitas caminhadas pelo bairro. Em uma de nossas conversas, questões pontuadas por elas 

ganharam destaque, como nos diálogos a seguir, quando falaram do supermercado, do shopping, da 

padaria: 

Supermercado 
Ailton (8 anos): Professora, eu vi você entrando no mercado Zona Sul1. Lá vende um 

pão preto? 

Professora: Vende. Você já comeu? 

Ailton: Não. Minha mãe que falou. Na Rocinha2 não vende. Sabia que minha mãe vai 

lá todo dia para a patroa dela, mas ela nunca comprou nada lá? Ela compra no 

Supermarket3 que é tudo mais barato. Eu queria entrar lá para comer esse pão preto. 

Shopping 
Kaique (8 anos): Professora, você já foi ao Fashion Mall?4 

Professora: Não. 

Kaique: Minha mãe disse que a gente não pode entrar lá. 

Professora: Pode sim. Todo mundo pode entrar. 

Kaique: Não é isso. É que eu não vou com a minha mãe porque lá não tem nenhum 

lugar que a gente pode lanchar. É tudo caro. Eu vou ao Barrashopping5, mas tem que 

pegar ônibus. 

Padaria 
Sara (8 anos): Professora, eu queria ser a cachorrinha que vejo na padaria. 

Professora: Por quê? 

Sara: Ela bebe água de coco todo dia. Eu nunca bebi água de coco. Todo dia eu passo 

na padaria e brinco com ela. Ela já veio no meu colo e eu sei o nome dela. 

Nos questionamentos feitos por Ailton e Kaique, eles expressam a curiosidade pelo 

conhecimento de um lugar onde não se sentem pertencentes e autorizados a frequentar, mesmo 

 
1 Rede de supermercados localizada nas Zonas Sul e Oeste da cidade do Rio de Janeiro.  
2 Comunidade localizada na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.  
3 Rede de supermercados localizada na cidade do Rio de Janeiro.  
4 Shopping na cidade do Rio de Janeiro.  
5 Shopping na cidade do Rio de Janeiro.  
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sendo aberto a todos. O comentário dos meninos provoca a reflexão sobre quem “cabe” nesse 

“todos”, e eles parecem já compreender isso. Na observação feita por Sara, ela conta que queria ser 

a cachorrinha que encontra todas as manhãs na padaria para poder beber água de coco também, 

alimento que ela nunca pôde experimentar. 

Na fala das crianças está a expressão de valores de uma sociedade em seus aspectos 

perversos, desiguais, a decadência dos valores da humanidade. A compreensão crítica da realidade 

contemporânea interroga nosso tempo com indignação, na denúncia do preconceito, das 

desigualdades sociais, da miséria, como destroços da vida cotidiana. 

Na perspectiva da infância como crítica da cultura, Benjamin pontua que, ao olhar para as 

crianças, nos aproximamos não só do seu mundo e da sua ótica, mas do mundo adulto, da sociedade 

contemporânea. A infância, em Benjamin, sai da perspectiva dos manuais explicativos de 

desenvolvimento e alça o patamar da reflexão das próprias relações dos homens na 

contemporaneidade. Para o autor, “as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, mas 

antes fazem parte do povo e da classe a que pertencem” (BENJAMIN, 2002, p. 94). Assim, “o 

mundo da percepção infantil está impregnado em toda parte pelos vestígios da geração mais 

velha” (Idem, p. 96), pois não é apenas a cultura local, imediata, contemporânea que compõe o 

universo cultural que impregna o mundo da criança e de todos nós, mas a nossa história, a história 

da humanidade, ainda que contada não apenas em grandes livros bem recortados, mas em pequenos 

retalhos remendados, em pequenos contos, hábitos, formas de organização, de produção, na cultura. 

Imagens do mundo se manifestaram nas palavras das crianças, inquietaram e abriram espaço 

para conversarmos, problematizando tais temas, falando sobre as diferentes formas de perceber e 

significar o mundo. Com narrativas orais e escritas, as crianças compartilharam suas experiências e, 

um dos temas de destaque foi o fato de muitas delas serem oriundas de estados do Nordeste do 

Brasil. Essa realidade, como pontuada no primeiro item do texto, fazia com que muitas crianças 

sentissem vergonha, especialmente da forma como falavam, já que alguns colegas caçoavam de 

seus sotaques. Esse debate abriu espaço para que falassem da chegada ao Rio de Janeiro, dos 

motivos que as trouxeram, das histórias de suas famílias, de familiares que não puderam 

acompanhá-las nessa viagem, ficando em sua terra natal. 

O relato das crianças trouxe também a experiência vivida em escolas nas quais haviam 

estudado em outros estados, as brincadeiras que conheciam, lendas6 e muita história de luta e 

 
6 Produção em anexo. 
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resistência de seus irmãos, pais e outros familiares. Juntamente com os relatos, foi possível 

conhecermos por fotos e pesquisa na internet diferentes estados do Brasil, destacando belezas e 

desafios presentes nas cidades. A partir da leitura e produção de vários textos – certidões de 

nascimento, gráficos, reportagens, postais – tínhamos acesso a informações até então 

desconhecidas, inclusive as que faziam parte da história que nos constitui, como local de 

nascimento e escolha do nome. 

Ao narrarem suas vidas, as crianças contaram sobre suas famílias, o que faziam, como 

trabalhavam, e descobrimos que a maior parte de seus responsáveis trabalhava na comunidade em 

que morava, questão que as crianças evitavam falar como se fosse algo que causasse vergonha. 

Problematizar esse tema com as crianças permitiu que expusessem suas angústias e o orgulho pelos 

seus pais, tantas vezes negligenciado. Essa discussão tomou uma proporção maior do que 

imaginávamos e diferentes propostas foram realizadas tendo esse assunto como tema de estudo. 

Uma das produções das crianças acarretou na construção de um jogo de trilha tendo como enredo o 

trabalho desenvolvido por suas famílias (ver Figura 1, no Anexo). 

No jogo de trilha, temas foram propostos para estudo e discussão: trabalho informal, 

desemprego, diferentes condições de trabalho. E, para além das discussões relacionadas ao tema do 

trabalho, a trilha provocou curiosidades e dúvidas sobre aspectos da própria comunidade onde as 

crianças moravam. Suas histórias se entrelaçavam com muitas outras presentes na literatura, 

música, filmes, charges, obras de arte que ampliavam a possibilidade de muitas leituras de uma 

situação, e da construção de outras formas de olhar e registrar o que vemos. Entre elas, as crianças 

construíram poemas, contos, desenhos, como convite à reflexão a partir de seus pontos de vista. 

Durante uma proposta de produção textual falaram o que mudariam ou manteriam se a rua fosse 

delas, como mostram os textos (Figura 2 e Figura 3) que encontram-se no Anexo. 

Em suas produções, apontam desafios: segurança, limpeza urbana, lazer, serviço de saúde, 

transporte, moradia, condições de trabalho. Seus textos denunciaram o descaso do poder público 

com serviços básicos negligenciados à população. As crianças expõem a violência com que lidam 

diariamente, as moradias com o mínimo de estrutura, a necessidade de investimento em educação, 

em lazer, em ampliação de serviços de saúde, em condições dignas para os trabalhadores com 

garantia de direitos básicos como as férias trabalhistas, por exemplo.  Denunciam a incapacidade do 

Estado em resolver problemas tão antigos, mas que configuram a crise metropolitana em que nos 

encontramos. 
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As discussões a respeito da comunidade onde moravam foram ampliadas e o entorno da 

escola também ganhou destaque nos debates. Foram realizadas expedições e caminhadas a fim de 

conhecermos alguns espaços, buscando descobrir: o que conhecíamos e o que não sabíamos? Ao 

olharmos para a história, para as fotografias, o que mudou e o que permaneceu? Por que essa rua 

tem esse nome? Que história é contada pelos monumentos do bairro? 

No roteiro de visita, além dos registros escritos, a fotografia foi um recurso que favoreceu a 

construção de mapas, catálogos, cartões de visita de diferentes lugares que as crianças 

consideravam importantes para a turma visitar. Desconhecíamos muitos espaços de lazer do bairro e 

do entorno, e durante o ano letivo passeamos por estes: parques públicos, bibliotecas, cinema, 

feiras, museus, teatros e shopping. 

Durante a visita pelo shopping, logo que entramos, uma das crianças aproximou-se do 

segurança e disse-lhe algo. Ao retornar junto ao grupo, contou para as outras crianças: “falei para o 

segurança que a gente só veio conhecer o shopping”. Diante de seu comentário, perguntamos o 

motivo pelo qual ele havia avisado ao segurança, e ele respondeu: “é que senão ele pensa que a 

gente vai roubar e fica atrás da gente. Já aconteceu isso comigo”. 

O comentário desse menino, negro, com uniforme da escola pública, nos convida a pensar 

sobre como as crianças ainda pequenas já internalizam o racismo estrutural da nossa sociedade. Ele 

já percebe o estigma de que uma criança negra que frequenta um shopping de classe média alta com 

o uniforme de escola pública não é bem-vinda, pois é vista como alguém que representa um perigo, 

que pode roubar. Tal situação nos mostra como as experiências dos diferentes contextos sociais em 

que já circulou faz com que esse menino se constitua se entendendo nessa inadequação. Sua fala 

revela uma violência simbólica que as crianças tão pequenas experimentam de maneira muito 

naturalizada, mas não sem incômodo. Sem que o segurança tivesse manifestado nenhum gesto, o 

menino se antecede e justifica para ele o porquê de estar ali. 

O preconceiro racial, como no caso da situação do shopping, ou o preconceito vivido e 

reproduzido de diferentes formas como já anunciado neste texto a partir do diálogo com as crianças, 

mostram como elas reproduzem essa lógica. Suas experiências apontam para a urgência de que a 

escola funcione como espaço de resistência, dentro de outra perspectiva de valorização de suas 

identidades e de suas histórias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência vivida na relação com as crianças no contexto deste projeto traz para o 

diálogo a impossibilidade, como ressalta Freire, “de estudar por estudar. De estudar 

descomprometidamente como se misteriosamente, de repente, nada tivéssemos que ver com o 

mundo, um lá fora e distante mundo, alheado de nós e nós dele” (FREIRE, 2013, p. 75). 

A escola tem a responsabilidade com a produção do conhecimento, com o processo de 

ensinar e aprender e com o compromisso para que os alunos sejam autores, possam escrever e 

contar suas histórias, em uma escola que é viva e que não pode desvincular-se da história de vida 

dos sujeitos que a frequentam. 

A relação com as crianças exige atenção, presença (a nossa, a das crianças); ou seja, ver, 

perceber, sentir, vincular-se, disponibilizar-se, acolher. Escutar é exercício da prática docente, e a 

relação com as crianças ajudou a compreender que nenhuma metodologia de trabalho é exata, todas 

são inteiramente construídas no percurso. 

As questões trazidas pelas crianças deslocaram a adulta, a professora, de suas certezas. Elas 

retiraram as coisas do seu lugar habitual para dar-lhes novos sentidos: nada é inteiro, tudo é partido 

em muitos significados. As crianças “renovam a existência por meio de uma prática centuplicada e 

jamais complicada” (BENJAMIN, 1995, p. 229). Gagnebin (2007) afirma ainda que o “in” (in-

fância), que para o pensamento humano significa ausência, em Benjamin é o espaço que possibilita 

o desnudamento e a miséria, no limiar da existência e da fala. Esse “in” não é de ausência, 

incapacidade, incompetência, mas de incompletude, o que torna possível a invenção. 

Fica posto o desafio de considerá-las como propensas a dar novos sentidos ao estabelecido, 

ultrapassando as generalizações impostas socialmente, fazendo o novo a partir do sempre igual, 

subvertendo a ordem vigente na expressão de outra realidade possível. Suas falas destacam a 

urgência da escola ensinar a indignação diante de qualquer tipo de preconceito, contra o 

desconhecimento do outro e a discriminação. 
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ANEXOS 

Figura 1. Trilha: “Passeando na Rocinha” 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 2. Se a rua fosse minha... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Se a rua fosse minha também… 
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Resumo 

Este texto discute uma experiência de ensino consolidada. Refere-se ao projeto de trabalho intitulado: 
“Cada um tem sua história”, que teve como questão principal as narrativas das crianças a respeito de 
sua identidade, considerando aspectos como a experiência de serem moradoras de uma comunidade da 
Zona Sul do Rio de Janeiro e estudarem em uma escola do mesmo bairro, localizada fora da 
comunidade onde residem. A experiência aconteceu com uma turma de quarto ano do Ensino 
Fundamental, composta por 38 crianças com idade entre nove e doze anos, de uma escola da Rede 
Pública Municipal da mesma cidade. O texto se desdobra nas seguintes questões: o que as crianças 
falam da relação delas com a comunidade onde moram? Como revelam em seus discursos a 
compreensão que têm de si, dos outros e do mundo social? Ao narrarem suas histórias, que temas, 
conversas e perguntas as crianças trazem? Como instrumento de análise, a discussão será realizada a 
partir dos diálogos com as crianças nas rodas de conversa com a turma e também dos registros feitos 
por elas por meio de desenhos e das produções textuais. Escutar o que as crianças têm a dizer sobre a 
vida, perceber o que produzem, pensam e dialogam no seu cotidiano aproximou este debate da obra do 
filósofo alemão Walter Benjamin, em especial, de sua concepção de infância. As reflexões a respeito da 
prática pedagógica como espaço que acolhe e valoriza a história dos sujeitos estão fundamentadas no 
diálogo com Paulo Freire. Como resultados, o texto apresenta o que pôde ser visto ao olhar para os 
enunciados das crianças, na reflexão de temas como: preconceito, exclusão, desigualdade social, 
violência. Nesse sentido, o conhecimento caminha na direção da escuta das crianças como possibilidade 
de construção de um cotidiano escolar que considere suas necessidades, seus interesses, suas histórias. 

Palavras-chave: Crianças; Infância; Narrativas; Escola; Projeto. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é analisar algumas abordagens epistemológicas sobre narrativas 

infantis acerca de suas relações com a educação, infâncias e sentidos do trabalho a partir de um 

levantamento de pesquisas na área da Educação realizado em dois bancos de dados: Catálogo de 

teses e dissertações/Capes, Portal de Periódicos/Capes e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. 

Como parte de uma pesquisa de dissertação em andamento, este levantamento buscou mapear as 

pesquisas na área da Educação que privilegiam as narrativas infantis sobre sentidos do trabalho, 

educação e infância. 

Tal pesquisa alinha-se com as abordagens teóricas, metodológicas e epistemológicas da 

Sociologia da Infância/SI, especialmente os estudos construtivistas que compreendem as infâncias 

em sua diversidade e pluralidade dentro da lógica da construção sociocultural e enquanto categoria 

geracional. (SARMENTO, 2002) Desde o surgimento destes estudos ao final do século XX, a SI 

revisitou as teorias sobre os processos de socialização que legaram concepções homogêneas e 

deterministas tanto sobre infâncias quanto as próprias crianças, tidas como seres imaturos 

caracterizados unicamente pela ação dos adultos e das instituições sociais que devem guiar seus 

processos de socialização. 

Os principais pontos revisitados na teoria da socialização infantil dizem respeito à superação 

da ideia de passividade infantil e da institucionalização como condição-chave para que a criança se 

socialize, principalmente em relação ao papel hierárquico e autoritário das instituições como a 

família e a escola, principais responsáveis por esta socialização. A socialização, entendida deste 

modo, atesta a falta de capacidade de agência da criança, vista apenas como um receptáculo sobre o 

qual o adulto deposita o seu saber (e poder) numa sistemática de gerações, na qual a geração dos 

adultos exerce a capacidade da agência, da ação social, e a geração das crianças, jovens e 

adolescentes encontra-se incapacitada para tal, despreparadas para a vida social.  A partir deste 

revisionismo, os estudos da SI promoveram um novo olhar sobre as crianças enquanto atores 

sociais, isto é, como construtores e produtores de culturas infantis cuja capacidade de agência e de 

fala deve ser compreendida criticamente como constituintes da vida social. Assim, a SI veio 

emancipar a infância e a criança como categorias de análise com especificidades particulares e 

distintas daquelas que definem os campos da Sociologia da Família e da Educação, e apontar para a 

necessidade de estudar o universo infantil a partir das próprias falas e culturas infantis. Tal 

necessidade também é considerada relevante no campo da Educação, o que motivou a análise deste 
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texto a respeito das pesquisas mais recentes que considerem as narrativas infantis acerca de suas 

relações com a educação, infâncias e sentidos do trabalho. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: INFÂNCIA E O SUJEITO CRIANÇA 

Os paradigmas sociológicos sobre a construção social das infâncias, a infância como 

categoria geracional e as crianças como atores sociais dialogam diretamente com a maneira como as 

crianças (res)significam sua condição infantil, suas relações com a educação e com o trabalho 

(QVORTRUP, 1994; JAMES; JENKS; PROUT, 1998; CORSARO, 2011). 

Estes paradigmas não apenas modificam socialmente o lugar ocupado pela criança e a 

infância, mas permitem a aproximação das realidades vivenciadas no universo infantil por meio das 

narrativas infantis. Torna-se primordial referenciar que o adultocentrismo, isto é, as narrativas dos 

adultos que se sobrepõem ou calam as vozes infantis, expressam a relação de poder verticalizada do 

adulto sobre a criança e desqualifica a singularidade das realidades e vivências infantis. A infância 

não pode mais ser compreendida apenas como uma fase de transição tutelada sob a ótica 

adultocêntrica, nem tampouco ser reduzida a um tempo de aprendizagem ou modelagem de 

comportamentos redutíveis a um tempo biológico, conforme discute o sociólogo Qvortrup “a 

infância existe enquanto um espaço social (....), ao crescer e se tornar um adulto, a sua infância terá 

chegado ao fim, mas enquanto categoria a infância não desaparece, ao contrário, continua a existir 

para receber novas gerações de crianças” (2010, p. 637). Da mesma maneira, também não se deve 

mais conceber a ideia da criança como receptáculo da cultura do adulto, reduzida apenas na 

condição de aluno/a ou na criança-problema (infrator), ou a um mero grupo etário. Para Sarmento 

(2005, p. 367), “há outras dimensões estruturais que se cruzam com a categoria social da infância e 

que colocam cada ser social numa topografia complexa de relações. Uma destas dimensões 

estruturais é o trabalho”. Tendo em vista a centralidade e a complexidade do trabalho na vida 

humana, torna-se imperioso considerar as percepções e os sentidos que as crianças revelam sobre o 

trabalho e que as colocam, como diz Sarmento, em uma topografia complexa de relações no 

emaranhado de suas próprias infâncias. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A revisão de literatura foi realizada inicialmente no Catálogo de Teses e Dissertações Capes. 

Os descritores buscados foram: "sentidos do trabalho"; "infâncias" no recorte temporal de 2014 a 

2018. A mesma busca foi efetuada no site da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Com o 
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propósito de aprofundar a busca por pesquisas relacionadas às falas infantis sobre sentidos do 

trabalho, sentiu-se necessidade de alargar o recorte temporal para 2009 a 2019, realizando a busca 

na seção do Portal de Periódicos da Capes. A primeira busca foi realizada com o seguinte descritor: 

“trabalho infantil” e a segunda com os descritores: “sentidos do trabalho”; ”infância”, priorizando 

os trabalhos revisados por pares. 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Devido à incidência das mesmas pesquisas localizadas no Catálogo de Teses e Dissertações 

do Portal Capes na base da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, por tratar-se da mesma base 

de dados, optou-se por concentrar a análise neste último. No primeiro momento, a busca se deu com 

os descritores separadamente. Para o primeiro descritor “sentidos do trabalho”, foram encontrados 

no período de 2014 a 2018, 96 teses e dissertações nas seguintes áreas de conhecimento nos cursos 

de pós-graduação em Psicologia (37,9%), Educação (29,5%), Administração (24,2%), Direito 

(5,4%), Turismo, Meio Ambiente e Comunicação (1%). As pesquisas que abordam a temática do 

trabalho infantil evidenciam que os adultos como sujeitos protagonistas dos discursos, o que atesta 

uma ausência de falas das crianças por parte dos/as pesquisadores/as. Contrastando os sentidos do 

trabalho com a infância, evidencia-se que não foram encontradas correlação entre as duas 

categorias. Em relação aos títulos destas pesquisas, observou-se os que fazem referência a área de 

conhecimento da educação, subentendendo que a pesquisa desenvolvida teve como objetivo 

compreender questões que ocorrem na escola ou em ambientes que tenham enfoque em ensino e 

aprendizagem, percebeu-se tal intercorrência em 33,7%. As demais pesquisas tiveram outros 

objetivos, como por exemplo, compreender os sentidos do trabalho para catadores de lixo e 

policiais. A ausência das falas infantis também foi observada no que diz respeito aos sujeitos 

ouvidos durante a coleta de dados. Outra questão observada nos 33,7% que corresponde a um total 

de 32 pesquisas, diz respeito aos sujeitos que parecem ter sido ouvidos durante a coleta de dados, 

sob a percepção acerca dos sentidos do trabalho, 22 pesquisas apresentam adultos profissionais que 

atuam na educação e 10 pesquisas apresentam a categoria jovem em seus títulos. Nestas pesquisas, 

a percepção sobre os sentidos do trabalho limita-se aos jovens e aos adultos profissionais que atuam 

na educação. No segundo momento a busca deu-se conjuntamente, agregando o termo “infâncias”, 

ficando composto do seguinte modo o descritor: "sentidos do trabalho e infâncias", com o mesmo 

recorte temporal. Os resultados encontrados foram 387 pesquisas, sendo 263 dissertações e 90 teses. 

A área de Educação (75.7%) teve uma maior concentração de pesquisas, seguidas da Psicologia 
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(12%), Administração (7.3%), Comunicação (2.9%), Direito (1.2%) e Engenharia de Produção 

(1.1%). Por meio de um refinamento com enfoque na área da “Educação”, obtivemos o resultado de 

135 trabalhos sendo 101 dissertações e 34 teses. As temáticas de estudo destas pesquisas, a partir 

dos temas apresentados em seus títulos, remetem aos sentidos atribuídos por crianças em casas de 

acolhimento e sentidos de sua participação na rotina escolar. As crianças também foram ouvidas 

sobre o brincar na educação infantil, concepção de famílias a partir das narrativas infantis, fala das 

crianças sobre a infância e seu cotidiano, os significados da chegada ao 1º ano do ensino 

fundamental na narrativa infantil, relatos de crianças sobre a ética e cuidado nas escolas, as 

experiências vivenciadas nas escolas urbanas por crianças da área rural, narrativas das crianças 

sobre a infância e escola. A escuta da narrativa infantil também se fez presente em pesquisas sobre 

a realidade ribeirinha, suas identidades na contemporaneidade, relatos de meninas sobre racismos e 

falas de crianças indígenas. Também se observa a fala de docentes sobre o ensino fundamental I, 

educação infantil e ensino superior a partir da fala de profissionais que atuam na área como 

docentes e coordenadores pedagógicos. Apenas em 14 pesquisas, (treze dissertações e uma tese), os 

pesquisadores demonstram, por meio da escrita no título, ter escolhido aproximar-se das falas 

infantis para compreender questões relacionadas à infância. Com a leitura dos resumos, foi possível 

perceber a intenção dos pesquisadores ao anunciarem nos títulos a presença da narrativa infantil 

como objeto norteador das pesquisas. Aproximaram-se das narrativas infantis a fim de compreender 

as suas percepções acerca de: relações da criança sobre infância e escola; realidade de crianças 

ribeirinhas, o que meninas falam sobre o racismo; relatos de experiências sobre vivências de 

crianças da zona rural em escolas na zona urbana; concepções sobre a família; impressões sobre a 

chegada ao ensino fundamental; o olhar das crianças sobre a rotina escolar na educação infantil. 

Percebeu-se uma preferência na utilização da categoria “significados” em detrimento de “sentidos”, 

estando presente em 05 dos 14 resumos. Apenas um trabalho utilizou a categoria sentidos, para 

definir aquilo que foi percebido a partir das narrativas infantis. 

A consulta ao Portal de Periódicos Capes centralizou apenas as pesquisas relacionadas à área 

da educação e revisadas por pares resultando em 480 títulos com 82 pesquisas sobre trabalho 

infantil. Uma segunda busca foi realizada com os seguintes descritores: sentidos (1); narrativa (1); 

fala (2); entrevista (6). Das 82 pesquisas, apenas 10 trazem aproximações com narrativas das 

crianças relacionadas aos sentidos do trabalho que passaremos a analisar. Em relação à categoria 

sentidos do trabalho, a abordagem epistemológica da pesquisa localizada, pautava-se na 

compreensão dos sentidos do uso do tempo do trabalho a partir de estudos e cuidados na percepção 

de trabalhadoras/estudantes, sem considerar a infância como locus de análise. A pesquisa sobre a 
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narrativa fez uma aproximação historiográfica e literária da infância, por meio das obras de Joaquim 

M. Macedo, Machado de Assis, José L. Rego e Gilberto Freyre, os autores narram em suas obras o 

papel social de meninas e meninos negras em contexto de escravidão. Examinando os resumos das 

pesquisas que trouxeram em seu texto a presença de falas, percebeu-se que os pesquisadores/as 

fizeram uma análise do discurso em jornais, na intenção de obter informações a respeito do 

envolvimento de mulheres e meninas com trabalho infantil e a natureza da desigualdade vivenciada 

por essa categoria. Ao utilizar as entrevistas como ferramenta de aproximação de narrativas infantis, 

observou-se que 6 pesquisas tiveram a intencionalidade de conhecer a ótica de crianças sobre seus 

direitos, ludicidade e brincadeiras, vivências das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil - PETI, a percepção de adultos frente aos riscos que foram expostos ao ingressar na carreira 

do futebol na infância.  A partir dessa análise, identificou-se a presença da categoria sentidos sob a 

ótica de crianças e adolescentes a respeito do trabalho informal que desenvolvem na produção de 

calçados masculinos. Os sujeitos eram trabalhadores de uma empresa de calçados masculinos, foi 

lhes dada a oportunidade de apresentar relatos compartilhando os sentidos que atribuem as funções 

desempenhadas naquele ambiente. Os pesquisadores Lima, Ribeiro e Andrade (2011, p. 48) relatam 

em sua pesquisa que “as crianças e adolescentes dizem trabalhar para ajudar os pais e adquirir bens 

materiais”. As crianças não identificam prejuízos a infância, ao envolver-se na atividade laboral 

conforme afirmam Lima, Ribeiro e Andrade (2011, p. 48) “as crianças relatam que o trabalho que 

executam não gera prejuízos no rendimento escolar”. Ainda na base de dados do Portal, após 

examinar os títulos dos referidos trabalhos na busca pelas categorias sentidos do trabalho na 

infância, um único artigo trata diretamente dos sentidos atribuídos pelas crianças sobre o trabalho 

na sociedade contemporânea. Tal artigo apresenta as narrativas infantis produzidas por crianças não 

trabalhadores acerca da categoria trabalho, tendo como referência seu contexto cotidiano. Coutinho 

e Natividade (2012, p. 431) reiteram a importância de “valorizar a expressão das crianças e os 

sentidos atribuídos por elas à realidade que as cerca”. Nessa perspectiva, ao considerar que “os 

sentidos do trabalho vinculam-se à realidade cotidiana das crianças e ao discurso capitalista sobre o 

trabalho” (COUTINHO E NATIVIDADE, 2012, p. 431). Corroboram com os paradigmas da SI que 

apresenta um novo sentido criança, colocando-a como ator social, ademais é um sujeito que é capaz 

de produzir sentidos próprios sobre educação, infâncias e trabalho. 
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CONCLUSÕES 

O caminho percorrido no delineamento desta revisão de literatura atesta a fraca presença de 

pesquisas que priorizem as falas infantis com relação aos sentidos do trabalho, educação e infância. 

Não há densidade de pesquisas que buscam ouvir as crianças a respeito dos sentidos do trabalho, 

nem tampouco estabelecem relações entre o trabalho e a infância. As poucas pesquisas advém da 

área da psicologia e compreendem as crianças a partir das narrativas produzidas por sujeitos 

adultos, gerando um tensionamento frente aos paradigmas da SI, que transcende a percepção da 

criança como sujeito passivo, incapaz de agir sobre sua realidade. A partir deste levantamento, foi 

possível identificar a predominância de uma narrativa adultocêntrica na produção de discursos 

sobre a infância e a criança nas pesquisas em Educação no recorte temporal das bases de dados 

consultadas. Prevalece um modelo linear de criança ainda idealizada pelos sujeitos adultos. 

Considerando a pouca incidência das falas infantis, relacionadas a categoria sentidos do trabalho e 

suas consequentes lacunas teórico-metodológicas, interessar-se pelas narrativas infantis, buscando 

perceber suas correlações com a categoria do trabalho, oportuniza a valorização das identidades 

infantis e suas produções culturais na sociedade contemporânea. Para tanto é preciso reconhecer 

que a criança ocupa uma posição social, de grande influência nos contextos que está inserida, 

deixando de ser um sujeito apenas passivo de ordens advindas de seus superiores, transcendendo ao 

manifestar suas percepções de mundo. 
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Resumo 

O presente texto tem por objetivo analisar a produção recente na área da Educação a respeito da 
temática dos sentidos do trabalho, infâncias e educação a partir de narrativas infantis. Este texto é fruto 
de uma pesquisa de dissertação em andamento que busca analisar os sentidos do trabalho, da infância e 
da educação a partir das narrativas de meninos e meninas matriculadas no 5º ano do ensino 
fundamental de uma cidade ao sul do país. Com base na revisão bibliográfica de algumas correntes 
teóricas da Sociologia da Infância a respeito da infância como construção social, da criança como ator 
social e das culturas infantis reelaboradas e ressignificadas pelas próprias crianças, buscou-se analisar o 
cenário de produções recentes na área da Educação a partir da problemática das crianças como 
interlocutoras válidas cujas narrativas sobre sentidos do trabalho, suas vivências infantis e suas 
percepções sobre Educação promovam diálogos epistemológicos para a compreensão das relações 
entre trabalho, infância e educação na perspectiva dos sujeitos infantis. Por meio de um levantamento 
efetuado no catálogo de teses/dissertações da Capes e BDTD (2014-2019) e no Portal de Periódicos da 
Capes (2009-2019) percebeu-se uma fraca presença de pesquisas que partam das narrativas infantis 
sobre a temática escolhida, permanecendo uma lógica adultocêntrica que privilegia sujeitos adultos nas 
coletas de dados, como por exemplo, professores e supervisores escolares. O grande desafio a ser 
enfrentado na problemática que cerca o cenário das vozes infantis é superar a predominância 
adultocêntrica na produção de discursos sobre a infância e a criança. 

Palavras-chave: Infância; Criança; Educação; Trabalho; Geração. 
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O presente trabalho apresenta algumas reflexões a partir das experiências vivenciadas por 

duas pesquisadoras que desenvolvem suas pesquisas de doutorado no município de Niterói. Tais 

pesquisas têm como princípios comuns buscar compreender a participação das crianças através dos 

diversos modos que se utilizam para expressar seus pontos de vista no contexto escolar, 

contemplando a dimensão de suas ações e suas significações no percurso investigativo. 

As pesquisas são fundamentadas a partir do referencial teórico da Sociologia da Infância 

(CORSARO, 2011; SARMENTO, 2004, 2007, 2011; FARIA & FINCO, 2011) e do diálogo com 

alguns autores do campo dos estudos do cotidiano (ALVES, 2001; GARCIA, 2002; FERRAÇO, 

2003). 

Os pontos de diálogos entre as pesquisas são os relacionados aos desafios de pesquisar com 

e não apenas sobre a pequena infância, assim sendo, nos desafia a contemplar as perspectivas das 

crianças. 

Em um dos estudos a pesquisadora busca investigar a sua própria prática a partir do desafio 

de pensar a participação das crianças na construção do currículo. É possível construir o currículo 

com elas? 

A outra pesquisa pretende em sua ação investigativa discutir sobre a participação dos 

sujeitos cotidianos (FERRAÇO, 2003), principalmente a participação dos meninos e meninas de 3 a 

7 anos, na gestão de uma escola de educação infantil pública popular. É possível pensar a 

participação das crianças na gestão da UMEI? Que desafios nós, adultos e crianças, 

vivenciaríamos a partir desse movimento que se pretende ser cotidiano? O que, no cotidiano, o 

trabalho pedagógico me provoca a pensar/fazer/conversar com as crianças e com os adultos? 

Os estudos estão sendo realizados na Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) 

Vinicius de Moraes, com os Grupos de Referência da Educação Infantil (GREI) – crianças de 2 a 5 

anos de idade, ou seja, duzentas e quarenta (240) crianças, em horário integral. – e Grupos de 

Referência do Ensino Fundamental (GR) – alunos de 1º ano, quatro grupos de seis (06) anos no 

processo inicial de alfabetização, sendo dois (02) no 1º turno e dois no 2º turno, totalizando noventa 

e oito (98) crianças. 

A UMEI Vinicius de Moraes está localizada no Sapê, bairro do município de Niterói no 

estado do Rio de Janeiro, na região de Pendotiba. As crianças matriculadas na UMEI são oriundas 

desse bairro, e grande parte, provenientes de famílias originárias do próprio local. São crianças 

negras, em sua maioria, das camadas populares, filhas e filhos da classe trabalhadora assalariada. 
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Muitos desempregados e alguns vivendo do Programa Bolsa Família. Alguns com pai ou mãe 

detentos. Mas, sobretudo, são crianças potentes, criativas, curiosas, questionadoras, pesquisadoras, 

participativas, produtoras de cultura. 

Na UMEI intencionamos projetos pedagógicos que têm como pressuposto a participação dos 

sujeitos que habitam esse cotidiano, acerca do princípio da igualdade (KOHAN, 2019). Dessa 

forma, vimos nos questionando: De que forma as crianças participam desse movimento no contexto 

escolar? 

O princípio da igualdade no trabalho com a educação infantil é inspirado na leitura de 

Walter Kohan (2019), quando este dialoga com Paulo Freire, confrontando uma perspectiva a qual 

nos faz pensar, que uma educação política envolve necessariamente compreender que todas as 

vidas têm igual potência e que não há vida superior a outra dentro ou fora do espaço educativo. (p. 

81). Compreendemos aqui a importância da existência de uma relação dialógica e horizontal, entre 

adultos e crianças no seu convívio diário na escola. O interesse não é considerarmos a igualdade 

como uma ideia, mas vivê-la nas práticas cotidianas com as crianças. 

É POSSÍVEL CONSTRUIR O CURRÍCULO COM AS CRIANÇAS PEQUENAS? 

Pensar um currículo praticado (ALVES, 2004; OLIVEIRA, 2003) com as crianças tem sido 

desafiador, visto que não é nada fácil conceber um currículo que possibilite envolver a curiosidade 

e o interesse das crianças, como também criar condições para elas conhecerem, descobrirem e dar 

novos significados para suas experiências e os seus sentimentos, valorizando, assim, as suas 

culturas e ideias, como nos indica Finco (2015). 

[...] compreender que, para a criança, conhecer o mundo envolve o afeto, o prazer e o 

desprazer, a fantasia, o brincar e o movimento, a poesia, as ciências, as artes plásticas 

e dramáticas, a linguagem, a música e a matemática. (FINCO, 2015, p.237) 

É possível perceber, no âmbito da educação infantil, um crescente movimento de se pensar 

na constituição de uma Pedagogia da infância (ROCHA, 2008). Trata-se de um esforço coletivo ao 

refletir sobre propostas pedagógicas que busquem considerar as especificidades das infâncias e de 

procurar alternativas pedagógicas que visem superar as práticas centradas em disciplinas 

curriculares, atividades isoladas, ou lista prescritiva de atividades planejadas para cada dia da 

semana sem o menor sentido para as crianças, propondo apenas preencher o tempo do trabalho 

pedagógico com elas. 
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Nesse sentido, a pesquisa que vem investigando a prática da professora de crianças inserida 

no contexto da educação infantil de uma escola pública de Niterói,intenciona através das narrativas 

infantis, trazer as reflexões que vêm sendo tecidas nesse processo de construir cotidianamente e 

coletivamente o currículo com elas. Que pistas quentes (ZACCUR, 2008) as crianças apresentam e 

que ajudam a pensar nas propostas de trabalho a serem desenvolvidas? 

As crianças se expressam de diversas maneiras, inclusive o silêncio constitui uma forma de 

se comunicar. No seu dia a dia com as crianças a docente vem percebendo que elas não se 

comunicam apenas através de palavras, mas através, por exemplo, dos gestos, desenhos, pinturas, 

pela maneira que se relacionam com as outras crianças e com os adultos; a forma como brincam e 

com o que brincam. Assim, entendo que escutar as crianças requer tempo e atenção. 

Quanto mais escutamos as crianças maiores são as possibilidades de criação de vínculo e de 

desenvolver propostas significativas e potentes com elas e para elas. Escutá-las na sua potência 

considerando sua infância em suas muitas possibilidades e não enquanto um vir a ser. 

As experiências vivenciadas por nós, professoras, contribuem para um olhar mais acolhedor 

com e sobre as infâncias, para suas necessidades e peculiaridades. As crianças nos colocam em um 

movimento cotidiano de pensar modos outros de fazer currículo. Um currículo em permanente 

construção, aberto, dialógico, construído na intensidade das relações que produzimos na escola de 

educação infantil. 

É POSSÍVEL PENSAR NA PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NA GESTÃO DA ESCOLA? 

No desafio de estudar e pesquisar no e com o cotidiano da UMEI Vinicius de Moraes a 

pesquisadora, estando na direção da escola,pensa seu estudo sob a perspectiva das diversas questões 

imbricadas nos espaçostemposque essa unidade de educação infantil nos apresenta no dia a dia.A 

opção epistêmico-teórica e metodológica pelos estudos e pesquisas no e com o cotidiano nos 

desafiam a apostar em outros modos de fazer pesquisa. Uma pesquisa com crianças e adultos que 

convivem nesse espaço. 

Os movimentos que lhes provocam e que faz na gestão dessa escola de educação infantil 

com a intenção de dar um novo sentido à própria prática, como dizem Maria Teresa Esteban e 

Edwiges Zaccur, estão em permanente diálogo com a prática-teoria-prática (ESTEBAN e 

ZACCUR, 2002) dessa professora-diretora. Compreende-se assim, a prática refletida quando esta 

aponta-lhe questões como: querer estar no campo da educação infantil, buscar novos desafios em 
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uma escola de educação infantil, fazer novas apostas no trabalho pedagógico com a participação das 

crianças. A teoria, por sua vez, ajuda-lhe pensar em possibilidades outras de ação na direção de uma 

nova escola. Uma escola com novas indagações, que a alimentam e a mobilizam na pesquisa e no 

estudo. 

Um dos principais aprendizados, durante a pesquisa de mestrado, foi o exercício da escuta 

das diferentes vozes da escola procurando ser sensível a essa polifonia. Atualmente, no curso de 

doutorado, além de escutar as vozes cotidianas da UMEI, vem apostando na participação das 

crianças, no dia a dia, na gestão da UMEI. 

No exercício cotidiano de ouvir as vozes infantis percebe-se a potencialidade das falas das 

crianças, que apontam caminhos e (des)caminhos para a sua prática. Mas, até que ponto 

consideramos essas vozes? Até que ponto possibilitamos que as crianças participem dessa 

dinâmica diária? 

Nesse movimento de pesquisa com as crianças, compreendo que sou o outro sujeito da 

pesquisa despertada pelo desejo de pensar como fazer junto, (com)partilhar meu caminho com 

outros sujeitos do cotidiano, assim, atentando que 
[...] em nossos estudos "com" os cotidianos das escolas, há sempre uma busca por nós 

mesmos. Apesar de pretendermos, nesses estudos, explicar os "outros", no fundo 

estamos nos explicando. Buscamos nos entender fazendo de conta que estamos 

entendendo os outros. Mas nós somos também esses outros e outros "outros". 

(FERRAÇO, 2003, p. 160) 

O que significa compreender o cotidiano escolar como um espaçotempo de aprendizagens, 

produções, um campo potente de estudo e pesquisa? Diante dessa questão, inspirada por Pais 

(2015), interroga-se: O que se passa no quotidiano? É o que se passa todos os dias? (PAIS, 2015, 

p. 30). O que se passa todos os dias nos remete, inicialmente, a ideia de se fazer a mesma coisa, 

todos os dias, repetidamente e com uma regularidade, quando nada de novo acontece... Um campo 

de ritualidades... 

Mobilizada a pesquisar e praticar no cotidiano da UMEI uma gestão participativa e 

democrática com os sujeitos, principalmente considerando as ideias que as crianças nos apresentam 

sobre esse contexto educativo é que pensa-se no estudo com os cotidianos, como afirma Ferraço 

(2003), o que acontece em meio ao que está sendo feito, com os sujeitos cotidianos (crianças e 

adultos). Diante dessa assertiva, acredita-se na investigação imbricada às reflexões e discussões que 
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emergem com os grupos, para coletivamente praticarmos essa escola pública popular como um 

espaçotempo potente de aprendizagens, descobertas e vida! 

Como as crianças 'vivem' o cotidiano dessa escola? O que elas querem para essa escola? 

O cotidiano é considerado espaço rico de invenções e reinvenções, onde são construídos 

com os sujeitos que o habitam conhecimentos significativos; local que se vive experiências 

(LARROSA, 2002), presentes nas simples ações do dia a dia (nas brincadeiras, nas conversas, no 

contar e ouvir histórias, no educar e cuidar) se contrapondo à noção hegemônica de um dia a dia 

vivido imerso nas repetições e mesmices, onde não se criam e não podem ser criados 

conhecimentos, ou seja, nada se inventa e nada se renova (OLIVEIRA, 2013). 

O cotidiano da UMEI aponta questões que nos fazem refletir, dialogar e avaliar as escolhas e 

concepções de educação, conhecimento, infância e criança, dos espaços e tempos na educação 

infantil, nos permitindo outras possibilidades de experiências e aprendizagens com as crianças, que 

surgem nas imprevisibilidades do dia. 

(IN) CONCLUINDO... 

Temos um desafio cotidiano na UMEI Vinicius de Moraes que é a construção de projetos 

pedagógicos que visibilizem as crianças na sua produção e que se contraponha a um modelo 

homogeneizador tão presentes ainda nas escolas de educação infantil. Desta maneira, buscamos 

tecer, tanto na interação da professora com as crianças quanto na interação da diretora com as 

crianças, uma relação horizontal tendo em vista, que essas mesmas estão inseridas em uma lógica 

adultocêntrica, e nós adultos, muitas vezes, não estamos abertos às diferentes lógicas infantis, não 

percebendo assim, seus modos próprios de comunicar seus pontos de vista (AGOSTINHO, 2015).  

Acreditamos que as experiências trazidas por nós possam contribuir para um novo olhar com 

e sobre a infância, para suas necessidades e peculiaridades. As crianças o tempo todo nos colocam 

em movimento nos ajudando a pensar em uma proposta de escola de educação infantil que surge da 

aposta em caminhos para uma educação infantil pública popular que promova um cotidiano alegre e 

potencializador da existência das crianças que diariamente (con)vivem nove horas diárias de suas 

vidas, em interação com outros sujeitos. 

Assim esperamos também que nossos estudos venham a contribuir para um debate mais 

ampliado sobre as práticas educativas que consideram o direito das crianças de participar e decidir 

sobre os rumos cotidianos da sua escola. Será isso possível? 
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Resumo 

O presente trabalho pretende apresentar algumas reflexões a partir das experiências vivenciadas por 
duas professoras-pesquisadoras (ESTEBAN e ZACCUR, 2002) que desenvolvem suas pesquisas de 
doutorado no município de Niterói. Tais pesquisas têm como princípios comuns buscar compreender a 
participação das crianças através dos diversos modos que se utilizam para expressar seus pontos de 
vista no contexto escolar, contemplando a dimensão de suas ações e suas significações no percurso 
investigativo. Uma das pesquisas vai tratar da participação das crianças na construção do currículo e o 
outro estudo pretende em sua ação investigativa discutir a participação dos sujeitos cotidianos 
(FERRAÇO, 2003), principalmente a participação dos meninos e meninas de 3 a 6anos, na gestão de 
uma escola de educação infantil pública popular. Buscamos em nossos estudos tecer, tanto na interação 
da professora com as crianças quanto na interação da diretora com as crianças, uma relação horizontal 
tendo em vista, que essas mesmas estão inseridas em uma lógica adultocêntrica, e nós adultos, muitas 
vezes, não estamos abertos às diferentes lógicas infantis. Temos um cuidado epistêmico para que 
nossas pesquisas considere a pluralidade de infâncias presentes não apenas na América Latina, mas na 
multiplicidade cultural do território brasileiro. Assim, nossos estudos não se propõem a pensar 
generalizações sobre às infâncias. Dialogamos com alguns autores do campo dos estudos do cotidiano 
(ALVES, 2001; GARCIA, 2002 e FERRAÇO, 2003), da Sociologia da Infância (CORSARO, 2011; 
SARMENTO, 2004, 2007, 2011; FARIA & FINCO, 2011), dentre outros autores para referendar 
nosso trabalho. 

Palavras-chave: Participação das crianças, Educação Infantil, Sociologia da Infância 
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Resumo 

O painel Trajetórias escolares em perspectiva: da infância, pertencimento ao futuro da escola reúne, em 
diálogo, três textos sobre os processos de escolarização de crianças (em fase de alfabetização), jovens 
estudantes (no ensino médio) e universitários (no início da vida adulta). Utilizou-se como referencial 
teórico-metodológico a etnografia e seus instrumentos para buscar significados sobre a escola, a sala de 
aula e seus sujeitos, bem como contribuições para a formação de futuros professores. Conhecer a 
escola a partir da narrativa dos sujeitos, que frequentam seu cotidiano, permite tecer reflexões sobre o 
modo com as interações compõem as memórias e os pertencimentos aos meios escolares e direcionam 
práticas e escolhas. Em três momentos apresenta-se a relação entre futuro e escola a partir das vozes 
dos jovens-estudantes do Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro, refletindo 
sobre os dissensos como caminhos possíveis a partir da ideia de juventudes em trânsito abordando a 
relação dos jovens com seus processos educacionais e suas imagens tendo como horizonte o futuro. 
Destaca a memória e o pertencimento aos meios escolares nos processos de tornar-se aluno com a 
contribuição da pesquisa etnográfica em Educação. A memória individual e coletiva, vivenciada pelos 
alunos nos processos educacionais, modifica, possibilita e acompanha as escolhas que são feitas para 
além das salas de aula chegando até as escolhas profissionais. Por fim, encerra-se com as narrativas de 
bolsistas do Pibid/subprojeto Pedagogia (UEPB), apresentando as análises produzidos a partir das 
vivências de sala de aula. Buscou-se asserções teóricas com definições sobre conceitos de infância, 
criança e escolarização para compreender o lugar da escolarização no atendimento às necessidades de 
cada etapa do desenvolvimento. O painel apresenta os diálogos, encontrados nas interações entre 
saberes, fazeres e escolhas possíveis dos sujeitos, da alfabetização, passando pelo ensino médio até a 
chegada ao ensino superior. 

Palavras-chave: Etnografia; Juventudes; Memória; Pertencimento; Alfabetização. 

INFÂNCIA E ESCOLARIZAÇÃO – O LUGAR DA CRIANÇA E DAS APRENDIZAGENS 

COMO FOCO DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: REFLEXÕES A PARTIR DE 

EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO PIBID/PEDAGOGIA 

Elizabete Carlos do Vale – UEPB 

INTRODUÇÃO 

“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver meninos sem 

escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em sala sem ar, com exercícios 

estéreis, sem valor para a formação do homem” (Carlos Drummond de Andrade) 

A frase de Drummond instiga-nos a refletir sobre o lugar da criança nos processos de 

escolarização, e como a escola tem atuado na transição entre a educação infantil e as séries iniciais 

do ensino fundamental. Entre os motivos que nos instigaram a discutir sobre o tema infância e 

escolarização, está a experiência desenvolvida durante os anos de 2018/2019, como professora 

coordenadora do  Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) do Subprojeto de 

Pedagogia em escolas da rede municipal de educação das cidades de Campina Grande/PB e 

Queimadas/PB. Objetivou-se com o presente trabalho, refletir sobre o lugar da criança e das 

aprendizagens nos processos de escolarização, a partir da ampliação do ensino fundamental e como 
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a criança e seus aprendizados é entendida nos “currículos praticados”1 no cotidiano escolar, 

especialmente pelos/as professores/as. 

As escolas conveniadas acolheram o Pibid de forma bastante aberta, de modo que em cada 

uma delas, oito alunas bolsistas tiveram a oportunidade de vivenciar um processo de aprendizado do 

fazer pedagógico cotidiano em turmas do primeiro ano do ensino fundamental (alfabetização), 

durante dezoito meses. Foram interlocutoras do presente trabalho, três professoras supervisoras e 

quatro alunas bolsistas do Pibid/subprojeto de pedagogia do Campus I da UEPB. Os dados foram 

levantados durante a vigência do subprojeto do Pibid/Pedagogia, a partir da realização de reuniões 

de planejamento, rodas de conversas com professoras e pibidianas e da observação do cotidiano 

escolar. Vale salientar que os nomes das interlocutoras do trabalho são fictícios para preservar a 

identidade das mesmas, porém, sem prejuízo do processo de análise dos dados e da apresentação 

dos resultados. 

INFÂNCIA E ESCOLARIZAÇÃO 

A concepção de infância e de criança passou ao longo do tempo por várias transformações, a 

visão que se tem de infância hoje é bastante diferente da que se tinha na antiguidade e na idade 

média. Vale salientar que a ideia de criança sempre existiu, mas constata-se que o sentimento de 

infância era ausente até o século XVI, surgindo a partir dos séculos XVII e XVIII, como identifica 

Ariès (1981) em suas pesquisas. Até a idade média, a criança fazia parte do mundo adulto, não tinha 

qualquer privilégio ou oportunidade diferenciada. 

Para Ariès (1981), a criança sempre existiu, mas constata-se que o sentimento infância era 

ausente até o século XVI, surgindo a partir dos séculos XVII e XVIII. Em estudo sobre a história 

social da criança e da família, o autor apresenta dois caminhos norteadores para compreender essas 

duas categorias: o primeiro é de que se verifica que até o final da idade média há uma carência do 

sentido de infância. O segundo é o de que com a modernidade a criança assume um novo lugar 

tanto na família, quanto na sociedade, ou seja. a infância foi uma invenção da modernidade. 

Em artigo sobre a “A infância e sua singularidade”, Sônia Kramer (2007) faz uma 

constituição histórica da concepção de infância, tomando como referência alguns autores que 

discutem sobre a temática. Assim, a partir de estudos do francês Philippe Ariés sobre a história 

 
1 “Currículos praticados” aqui discutidos no sentido do que defende Oliveira (2003), como campo de embates e 
negociações entre o que é proposto enquanto política oficial e a trama de inter-relações dos sujeitos escolares. 
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social da criança e da família na sociedade moderna, bem como, dos estudos do também francês, o 

sociólogo Bernard Charlot, sobre a infância como uma construção histórica, ideológica e cultural, a 

autora afirma que os conceitos de criança e infância, são concepções construídas social e 

historicamente. 

No início do século passado, o conhecimento sobre a infância se restringiu mais ao sentido 

psicológico, porém no decorrer do século XX, os outros campos do conhecimento, especialmente a 

sociologia e antropologia, começaram a conquistar espaço em relação aos estudos sobre a infância, 

dando maior enfoque ao papel da cultura na construção da infância (KRAMER, 2007). Crianças são 

sujeitos sociais e históricos, marcadas, pelas contradições das sociedades em que estão inseridas. 

A ideia de infância moderna foi universalizada com base em um padrão de crianças 

das classes médias, a partir de critérios de idade e de dependência do adulto, 

característicos de sua inserção no interior dessas classes. No entanto, é preciso 

considerar a diversidade de aspectos sociais, culturais e políticos: no Brasil, as nações 

indígenas, suas línguas e seus costumes; a escravidão das populações negras; a 

opressão e a pobreza de expressiva parte da população; o colonialismo e o 

imperialismo que deixaram marcas diferenciadas no processo de socialização de 

crianças e adultos (KRAMER, 2007, p. 15). 

No atual contexto histórico brasileiro, com o agravamento das desigualdades sociais e o 

aumento da pobreza, resultados da brutal concentração de renda que faz com que muitas crianças 

das classes menos favorecidas sejam submetidas ao trabalho infantil e à violência, enquanto as da 

classe média e alta estejam em constante contato com as novas tecnologias e com a cultura do 

adulto, muitos estudiosos da área questionam sobre a ideia da infância na atualidade e como esta é 

reverberada no contexto escolar. 

Para as crianças das classes menos favorecidas, a escola configura-se como um direito a 

educação infantil e ensino fundamental, entretanto, não basta garantir o ingresso da criança na 

escola, é fundamental que esta, se configure de fato como um espaço de construção e socialização 

do conhecimento. Para isto, é fundamental, como ressalta Kramer (2007, p. 19) que conforme 

aprendemos com Paulo Freire, entender que: 

(...) educação e pedagogia dizem respeito à formação cultural – o trabalho pedagógico 

precisa favorecer a experiência com o conhecimento científico e com a cultura, 

entendida tanto na sua dimensão de produção nas relações sociais cotidianas e como 

produção historicamente acumulada, presente na literatura, na música, na dança, no 

teatro, no cinema, na produção artística, histórica e cultural que se encontra nos 
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museus. Essa visão do pedagógico ajuda a pensar sobre a creche e a escola em suas 

dimensões políticas, éticas e estéticas. A educação, uma prática social, inclui o 

conhecimento científico, a arte e a vida cotidiana. 

Desse modo, depreende-se que “o conceito de infância se define por meio da classe social 

que a criança ocupa na sociedade, sendo que para algumas ela pode representar uma fase lúdica, de 

brincadeiras, jogos, fantasia e para outras, a responsabilidade de uma vida adulta precoce” 

(BOENO, 2011, p. 48). Assim, a infância tem sido ao longo do tempo e em diferentes instituições, 

entendida como um processo contínuo de construção de representações acerca da sua escolarização 

e das suas identidades. 

A IDEIA DE ESCOLA, DE INFÂNCIA E DE ALUNO 

O modelo de escola que se aproxima do modelo atual surgiu a partir do século XV, em 

formato de “colégios” (ARIÈS, 1981, p. 107-108). Essa semelhança se observa, sobretudo pelo 

estabelecimento de regras de disciplina do comportamento, de ensino, de vigilância e de 

enquadramento. Nesse período, passa-se a separar os alunos de diferentes idades e inicia-se, então, 

uma clara distinção entre a infância e a idade adulta. Para Ariès (idem, p. 110), a “evolução da 

instituição escolar está ligada a uma evolução paralela do sentimento das idades e infância”. 

No entanto, o processo histórico de construção da noção de aluno não evoluiu da mesma 

forma que sua estrutura e edificação. O modo acelerado de evolução dos prédios escolares contrasta 

com o ritmo lento em que a ideia de “infância” e de “aluno” se processa na história da escola. 

Conforme já mencionado, Ariès (1981) afirma que o “sentimento de infância” pode ser apreendido 

a partir da arte medieval. Nela é possível perceber que não havia lugar para a infância. As figuras 

infantis começam a aparecer nas pinturas por volta do século XII, em especial nos vestuários das 

crianças. Aos poucos, a criança representada como um adulto miniaturizado cedeu espaço à criança 

propriamente dita. O que implicou, necessariamente, distinções no tratamento destinado às crianças 

nos meios institucionais. Depreende-se da evolução da imagem da criança que a relação entre a 

criança, a família e a escola, tende após esse período, a redirecionar o olhar para a infância e para o 

aluno, em especial para as crianças no início da escolarização formal. Esse empreendimento 

evidencia as singularidades da infância e de cada aluno nesse estágio de desenvolvimento, assim 

como as peculiaridades e condições apropriadas à produção do conhecimento pela criança. 

Nessa direção, os estudos sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, em especial no início 

do século XX, contribuem para repensar o aluno nas diferentes transições da vida escolar. A 
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reflexão sobre o aluno e sua vivência escolar pressupõe a compreensão das fases do 

desenvolvimento humano baseada na perspectiva sociocultural e cognitiva. 

Estudos na área de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem contribuem para a 

compreensão do aluno identificando características que auxiliam a entender seu processo de 

aprendizagem. Autores como Bee (1996; 1997), Lidz (1983) e Papalia; Olds (2000) estudaram os 

ciclos de desenvolvimento humano e deram a cada etapa desse processo distinções nas áreas: 

cognitivo, emocional, físico, familiar, social e escolar. Dentre elas destaca-se o desenvolvimento 

cognitivo, especialmente a contribuição dos estudos de Piaget (2005), Vygotsky (1998) e Winnicott 

(1975). As contribuições desses estudos incidem sobre as nuances do desenvolvimento e as suas 

implicações para a aprendizagem. 

Piaget, por exemplo, comparou não somente “cada estágio de desenvolvimento ao seguinte, 

mas cada conduta, no interior de cada estágio, à conduta seguinte”, afirmando que “toda ação – isto 

é, todo movimento, pensamento ou sentimento – corresponde a uma necessidade” (PIAGET, 2005, 

p. 15). Vygotsky, por sua vez, estudou a possibilidade de distinguir dois processos dentro de um 

processo geral de desenvolvimento. Primeiro os processos elementares de origem biológica e, 

segundo, as funções psicológicas superiores de origem sociocultural. Para o autor “a história do 

comportamento da criança nasce do entrelaçamento dessas duas linhas [biológica e sociocultural]” 

(1998, p. 61). Winnicott desenvolveu conceitos baseados nas observações de bebês e crianças para 

compreender o desenvolvimento de cada indivíduo. Conceitos como de espaço potencial (entre o 

indivíduo e o meio ambiente), de experiência cultural derivada do brincar e de uso do objeto 

transicional, entre outros, demonstram o processo de crescimento como uma dinâmica herdada por 

cada indivíduo. Para ele, “há genes que determinam padrões e uma tendência herdada a crescer e a 

alcançar a maturidade; entretanto nada se realiza no crescimento emocional sem que esteja em 

conjunção à provisão ambiental, que tem de ser suficientemente boa” (WINNICOTT, 1975, p. 188). 

A partir dos estudos desses autores foi possível observar que para cada uma dessas etapas – 

desde o recém-nascido, passando pela primeira, segunda e a terceira infância, adolescência, idade 

adulta até atingir a velhice – são indicadas necessidades e capacidades específicas que perduram 

durante o processo de desenvolvimento humano. Esse processo conjuga a subjetividade e a 

objetividade com que esses indivíduos apreendem o seu mundo. Logo, para os autores, cada período 

ou etapa fica marcado pelo desenvolvimento de novas habilidades, bem como pela aquisição de 

novos conhecimentos. Cabe destacar que, de alguma forma, os estudos desses autores embasaram o 
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entendimento sobre o aluno como sujeito social da escola, que começa a ler o mundo na condição 

de membro de uma dada sociedade. 

Nessa esteira de entendimento, compreende-se que o processo de ensino-aprendizagem da 

criança na escola deve ter como base o nível de desenvolvimento real da criança, assim a escola tem 

o papel de contribuir para que a criança avance na compreensão dos conceitos mais complexos, 

intervindo de forma clara no processo pedagógico. Cabe ao professor organizar atividades que 

ajudem as crianças na descoberta de novas possibilidades que enriqueçam seu desenvolvimento, 

pois, conforme ressalta Vygotsky (1997) o aprendizado impulsiona o desenvolvimento, e é nesse 

sentido que a escola tem um papel essencial na construção de processos de aprendizagens mais 

complexas, como a leitura, escrita e os cálculos matemáticos. 

A INSERÇÃO DAS CRIANÇAS NO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DOS SEIS ANOS 

DE IDADE E AS EXIGÊNCIAS DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: O QUE PENSAM AS 

PROFESSORAS E AS BOLSISTA DO PIBID 

A democratização do acesso à educação configurou-se como uma importante conquista do 

direito a educação escolar, visto que a educação é um dos instrumentos que pode garantir a 

promoção da igualdade de oportunidades e assim diminuir os graves problemas resultantes da 

desigualdade social brasileira, afinal, como ressalta Cury (2002, p. 260): 

O direito à educação parte do reconhecimento de que o saber sistemático é mais do 

que uma importante herança cultural. Como parte da herança cultural, o cidadão torna-

se capaz de se apossar de padrões cognitivos e formativos pelos quais tem maiores 

possibilidades de participar dos destinos de sua sociedade e colaborar na sua 

transformação. Ter o domínio de conhecimentos sistemáticos é também um patamar 

sine qua non a fim de poder alargar o campo e o horizonte desses e de novos 

conhecimentos. 

A Constituição Federal do Brasil em seu Art. 205, estabelece a garantia da educação como 

um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo essa ser promovida com a colaboração 

da sociedade, visando o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2010 p. 42). Tal compreensão é ratificada 

pela Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional – LDBEN (Lei 93994/96) que assegura que 

todos os cidadãos, independente da idade, sexo, raça, etc, tem direito a “igualdade de condições ao 

acesso e permanência na escola” (Constituição, art.206, I e LDB, art. 3º). No que refere a ampliação 

do ensino fundamental para nove anos, a LDB na sessão III – Do Ensino fundamental, tem seu 
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artigo 32º modificado pela Lei nº 11.274 de 2006, que determina “o ensino fundamental obrigatório, 

com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, 

terá por objetivo a formação básica do cidadão”. Essa lei nº 11.274 sancionada em 6 de fevereiro de 

2006, amplia a escolarização obrigatória de oito para nove anos e antecipa a entrada, no ensino 

fundamental, de crianças de seis anos de idade (BRASIL, 2006). 

Vale salientar que de 1996 a 2016, o Ministério da Educação – MEC intensificou 

movimentos em torno da Política de alfabetização de crianças. Conforme ressaltam Stieg e Araújo 

(2017, p. 72-73): 

Foram elaboradas e implementadas, consecutivamente, quatro propostas de formação 

de professoras alfabetizadoras materializadas nos seguintes documentos: Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs (1996), Documento Alfabetizar com textos (1999), 

Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) (2001-2003), Pró-

Letramento (2006-2012) e Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa – PNAIC 

(2013-2016). Todas essas formações foram articuladas de modo que todas as 

professoras alfabetizadoras do país fossem alcançadas. 

Em 2006, ano em que foi sancionada a lei que determinou a ampliação da escolarização 

obrigatória, o MEC publicou um documento nomeado Ensino Fundamental de Nove Anos – 

orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade (BRASIL, 2006b). Esse documento 

organizado por Jeanete Beauchamp Sandra  Pagel e Aricélia do Nascimento, abarca textos que 

apresentam orientações pedagógicas que considerem a infância como período que se estende dos 

seis aos dez anos de idade e ainda levem em conta o desenvolvimento e aprendizagem das crianças 

de seis anos ingressantes no ensino fundamental. Em geral, os nove textos escritos por autoras como 

Sônia Kramer, Ângela Meyer Borba, Cecília Goulart, Anelise Monteiro do Nascimento, Patrícia 

Corsino, entre outros/as estudiosos/as da área – apresentam reflexões acerca das temáticas infância 

e escolarização, bem como, algumas possibilidades de trabalho nos primeiros anos do ensino 

fundamental de nove anos (RANIRO, CAMPOS, 2017). 

Algumas reflexões suscitadas pelas autoras trazem elementos com os quais, as professoras 

interlocutoras do presente trabalho, se deparam no cotidiano da sala de aula, especialmente, no 

primeiro ano do ensino fundamental, como por exemplo, trabalhar os conteúdos a serem ensinados, 

sem perder de vista o lugar da criança e da dimensão lúdica no processo de ensino-aprendizado. 

Durante uma das reuniões de planejamento das professoras com as bolsistas do Pibid discutiu-se 

sobre o que é atuar numa turma de 1º ano/alfabetização, quais as exigências e os desafios. Segue 

algumas narrativas das professoras e das bolsistas: 
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Trabalhar com turmas do 1º ano ou de alfabetização como é comum se referir, não é 

uma atividade simples, a começar pela infraestrutura da escola. A realidade da nossa 

escola é muito difícil, a infraestrutura é muito ruim, o espaço é pequeno, não tem 

como realizar atividades diferenciadas, motivadoras, lúdicas, não há espaço adequado 

pra esse tipo de atividade. A minha turma (1°ano), por exemplo, tem mais de 30 

alunos, muitos deles, sequer passaram pela educação infantil, isso exige do professor 

muita habilidade. O pior é que há, mesmo de forma sutil, por parte da secretaria de 

educação, uma pressão por resultados positivos, ou seja, que as crianças terminem o 

primeiro ano alfabetizadas (professora Carmem). 

É, tem pais que ficam agoniados, querendo ver se o filho já sabe ler, comparam muitas 

vezes, os filhos com outras crianças que já desenvolveram determinado aprendizado, 

outros pais, sequer aparecem na escola. Mas, o mais difícil mesmo é a pressão por 

resultados, enfim, não é fácil (professora Vilma). 

A gente tem dificuldade de realizar atividades diferentes fora da sala de aula, há uma 

preocupação em “bater o conteúdo”. É tanto que muitas vezes, nós do Pibid somos 

vistas como estagiárias da Universidade que estão na escola apenas pra realizar 

atividades de reforço escolar com as crianças que tem dificuldades (bolsista Cíntia). 

Observamos que os alunos do 1º ano ainda apresentam muitas dificuldades na leitura e 

na escrita. No nosso entender, essas dificuldades são decorrentes de vários fatores, 

entre estes, a predominância do ensino tradicional, em que há uma ênfase no uso do 

quadro cabendo as crianças a transcrição das atividades, conforme a gente vê aqui no 

cotidiano das aulas, a falta de incentivo e também de acompanhamento das atividades 

em casa por parte da família (bolsista Célia). 

A escola solicitou de nós bolsistas que trabalhássemos mais diretamente, com os 

alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem (cada bolsista com mais de 05 

alunos, numa sala diferente, sozinhas com as crianças), para que essas crianças 

terminassem o ano alfabetizadas (bolsista Rávila).  

As vozes das professoras e das bolsistas do Pibid revelam o que Corsino (2006) 

problematizou no texto “As crianças de seis anos e as áreas do conhecimento”, quando apontou a 

existência de duas posições contraditórias sobre o lugar da criança e dos conhecimentos como foco 

das propostas educacionais: uma posição considera as crianças como sujeitos do processo educativo 

e busca formas de conhecê-las e aproximá-las de conhecimentos para valorizar suas produções no 

processo educativo. A outra considera que, embora o objetivo diga respeito às crianças, o foco está 

no conteúdo a ser ensinado, no livro didático e no tempo e espaço da rotina escolar, organizada por 
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adultos. Sobre esse aspecto, nos reportamos a Nascimento (2006) que afirma que pensar a infância 

na escola e na sala de aula é um grande desafio para o ensino fundamental, que ao longo da sua 

história, 

(…) não tem considerado o corpo, o universo lúdico, os jogos e as brincadeiras como 

prioridade. Infelizmente, quando as crianças chegam a essa etapa de ensino, é comum 

ouvir a frase “Agora a brincadeira acabou!”. Nosso convite, e desafio, é aprender 

sobre e com as crianças por meio de suas diferentes linguagens. Nesse sentido, a 

brincadeira se torna essencial, pois nela estão presentes as múltiplas formas de ver e 

interpretar o mundo (NASCIMENTO, 2006, 30). 

Nas narrativas das professoras e bolsistas, é possível perceber que mesmo com a presença 

marcante do enfoque padronizado comum no ensino fundamental, como o ensino dos conteúdos, o 

controle mais rigoroso do espaço/tempo, entre outros, há por parte das professoras uma 

preocupação em desenvolver atividades pedagógicas que envolvam a dimensão do lúdico, das 

brincadeiras como forma de aproximação das crianças com o conhecimento escolar. 

Como professora, tenho sempre a preocupação de trabalhar com estratégias didáticas 

que favoreçam a realização de atividades com os conteúdos, propriamente ditos, como 

a leitura, a escrita, a matemática e as outras áreas de conhecimento, com atividades 

lúdicas. Por exemplo, planejo as sequências didáticas a partir de gêneros textuais 

conhecidos pelas crianças, como músicas, poemas, fábulas, entre outros, daí vou 

propondo atividades encaixando nas áreas de conhecimento (professora Vilma). 

A professora sempre discute com a gente sobre a necessidade da realização de 

atividades lúdicas durante o processo de alfabetização para que se busque sair das 

aulas tradicionais, mecânicas, repetitivas, e envolva mais as crianças de modo que a 

gente conheça melhor essas crianças. Ela nos orienta como organizar as sequências 

didática, pede pra gente pensar em propostas de atividades lúdicas que possam aliar a 

brincadeira as atividades de leitura e escrita, por exemplo (bolsista Ádria). 

Como as crianças gostam de brincadeiras, a utilização das cantigas de roda termina 

por ser uma ferramenta poderosa para os processos de alfabetização, pois é através das 

cantigas que é possível trabalhar de forma lúdica, a linguagem oral, a memória, a 

afetividade e adentrar na imaginação (bolsista Ana Paula). 

No nosso entender as atividades de ensino da leitura precisam ser prazerosas de modo 

que contribuam para a formação de leitores críticos e criativos, para isso, é preciso que 

a escola trabalhe com textos significativos que estimulem a leitura e a escrita dos 

diversos gêneros textuais para que as crianças aprendam desde o início do processo de 
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escolarização a diferenciá-los e a perceber a funcionalidade da diversidade textual que 

constitui os contextos de letramento, bem como compreender as diversas finalidades 

da leitura e da escrita. Foi partindo dessa compreensão que desenvolvemos, 

juntamente com a professora, um projeto didático intitulado de “Leitura, literária”. É 

impressionante como o envolvimento das crianças com esse tipo de atividade é muito 

mais intenso, mais participativo (bolsista Valquíria). 

Quando da realização do planejamento das atividades, discutiu-se a importância das 

atividades lúdicas, das brincadeiras e dos jogos pedagógicos para o processo de aprendizagem das 

crianças. As falas das professoras apontam para a compreensão de que a realização de atividades 

lúdicas é extremamente importante para o desenvolvimento das crianças e para a aprendizagem dos 

conteúdos escolares. Para a professora Fátima, as atividades lúdicas, bem como vários tipos de 

brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, pois, no seu entender, “é 

através das brincadeiras que a gente consegue trabalhar com as crianças alguns valores importantes 

para a convivência diária na escola, como a solidariedade, a partilha, a confiança no outro, os 

limites da competitividade, a criatividade e outros valores”. Para a professora Vilma, a atividade 

lúdica funciona como “um elo integrador entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais 

das crianças e os processos de aprendizagem dos conteúdos escolares”. 

Das falas das professoras e do que foi vivenciado, observado no cotidiano escolar durante o 

período do projeto nas escolas conveniadas, é possível depreender que, para além do entendimento 

da importância do lúdico e das brincadeiras para o processo de transição vivenciado pelas crianças 

no primeiro ano (alfabetização) do ensino fundamental, a ação pedagógica exige intencionalidade e 

organização/planejamento de tais atividades. Afinal, o professor cumpre um papel insubstituível no 

ato de acolher cada criança para ajudá-la em sua inserção social e cultural através das experiências 

educativas vivenciadas na escola. 

Vale salientar que, uma das ações iniciais das “pibidianas” nas escolas foi a observação do 

cotidiano da sala de aula e da escola como um todo, para que buscassem compreender quem são as 

crianças/alunas da escola, como interagem na sala de aula e fora dela, que relação estabelecem com 

as práticas de letramento, como vivenciam aspectos inerentes a infância, como o brincar e as 

brincadeiras, etc. A partir do “mergulho no cotidiano” pensar, propor e organizar atividades que 

focalizem a aprendizagem dos conteúdos definidos no currículo, sem perder de vista quem são os 

sujeitos da aprendizagem, no caso, as crianças que vivenciam o processo de alfabetização. Ou seja, 

buscar intensificar práticas de letramento, garantir o ambiente alfabetizador para que o aprendizado 

se dê de forma prazerosa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesse trabalho, discutiu-se sobre os conceitos de infância e criança e suas relações com os 

processos de escolarização, tendo como foco de análise, o primeiro ano/alfabetização, considerado 

como o ano de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental, a partir da ampliação 

deste. 

É praticamente consenso que o primeiro ciclo do ensino fundamental é o espaço/tempo para 

o processo de alfabetização inicial, visto que, na nossa sociedade, a participação social é 

intensamente mediada pelo texto escrito, o que faz com que a leitura e a escrita sejam a base 

fundamental para aprendizagem de outros conhecimentos. É a partir do domínio da leitura e da 

escrita que o aluno acessará uma variedade intensa de conteúdos escolares e de conhecimentos para 

além do espaço escolar. Desse modo, a ampliação do ensino fundamental para nove anos oportuniza 

às crianças a apropriação antecipada de alguns conhecimentos especialmente da escrita alfabética e 

das práticas letradas de ler-compreender e produzir textos. Entretanto, conforme reflexões de 

diversos autores/as que discutem sobre a temática, já abordadas no presente trabalho, é preciso ter 

um olhar sensível à singularidade para cada criança, para que não haja rupturas na passagem de 

educação infantil para o ensino fundamental, mas sim uma continuidade. 

O papel da escola, quando se trata dos processos de alfabetização, é ensinar o sistema de 

escrita e propiciar condições de desenvolvimento das capacidades de compreensão e produção de 

textos orais e escritos. Isto é, desde os primeiros anos de escolarização, espera-se que os 

professores/alfabetizadores planejem situações de escrita e leitura que, ao mesmo tempo favoreçam 

a aprendizagem do funcionamento da escrita alfabética e possibilitem o saber-fazer uso social da 

escrita e da leitura e seus desdobramentos para interação dos sujeitos nos diversos espaços sociais. 

estar atento aos seus interesses e aos conhecimentos que estão se apropriando. Cabe aos 

professores, planejar e propor atividades significativas e desafiadoras que fomentem o 

desenvolvimento das crianças, ampliando suas experiências e práticas socioculturais. 
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Resumo 

No presente trabalho, que tem como contexto a atuação de bolsistas de iniciação à docência do 
Pibid/UEPB na escola de educação básica, buscou-se refletir sobre o lugar da criança e suas 
aprendizagens, a partir da ampliação do ensino fundamental. Nesse sentido, buscou-se compreender 
como a criança e seus aprendizados é entendida pelos/as praticantes do cotidiano escolar (professoras e 
bolsistas do Pibid que atuaram em escolas públicas dos municípios de Campina Grande/PB e 
Queimadas/PB). Caracteriza-se como um estudo de caso etnográfico e utiliza, como fontes, narrativas 
produzidas por meio de registros de campo e grupos de conversa com professoras e bolsistas do Pibid 
apresentando as análises produzidos a partir das vivências de sala de aula. Buscou-se asserções teóricas 
com definições sobre conceitos de infância, criança e escolarização para compreender o lugar da 
escolarização no atendimento às necessidades de cada etapa do desenvolvimento. Os resultados 
contribuíram para repensar a formação inicial dos professores que, ao se aproximarem da escola e da 
sala de aula, passam a refletir sobre a realidade do local e seus sujeitos, bem como seus processos de 
ensino e aprendizagem. A partir do “mergulho no cotidiano” pensar, propor e organizar atividades que 
focalizem a aprendizagem dos conteúdos definidos no currículo, sem perder de vista quem são os 
sujeitos da aprendizagem, no caso, as crianças que vivenciam o processo de alfabetização. Os dados 
evidenciam que, mesmo com a alta demanda para “alfabetizar as crianças” ao término do primeiro ano 
do ensino fundamental, nos “currículos praticados” no cotidiano, as professoras criaram estratégias 
para incorporar nas crianças culturas escolares, sem perder a dimensão do lúdico e das brincadeiras, 
características centrais na infância, essenciais para o processo de aprendizado das crianças.  

Palavras-chave: Infância; Criança; Iniciação à docência; Alfabetização. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1341 

JOVENS-ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E SUAS VOZES SOBRE O FUTURO E A 

ESCOLA A PARTIR DA ETNOGRAFIA 

Luís Paulo Cruz Borges – CAp-UERJ 

INTRODUÇÃO 

Desse episódio fica claro que a pesquisa de campo não tem momento certo para começar e 

acabar. Esses momentos são arbitrários por definição e dependem, hoje que abandonamos as 

grandes travessias para ilhas isoladas e exóticas, da potencialidade de estranhamento, do insólito da 

experiência, da necessidade de examinar por que alguns eventos, vividos ou observados, nos 

surpreendem. E é assim que nos tornamos agentes na etnografia, não apenas como investigadores, 

mas nativos/etnógrafos. Essa dimensão incita ao questionamento da etnografia como método 

(PEIRANO, 2014, p. 379). 

 A fala de Peirano (2014) é elucidativa dos processos desenvolvidos no fazer etnográfico. 

Mais que um método, assumimos a ideia que a etnografia é teoria e epistemologia já que se trata de 

uma produção de conhecimento que emerge de um retrato da realidade para construção de 

significações mais complexas. 

 É parte dessa complexidade que a presente investigação torna-se um relato pautado nas 

relações socioantropológicas ligadas à educação. Sendo, a empiria desenvolvida durante o período 

de sete meses junto a estudantes do Ensino Médio de uma escola pública no Estado do Rio de 

Janeiro, em Nova Iguaçu, que carregam consigo o qualificador de jovens, ou seja, são os 

participantes da pesquisa que também fazem parte das juventudes do país. Foram observadas duas 

turmas, de 2º e 3º anos a partir da ideia de colaboração na pesquisa etnográfica. Ação pautada na 

relação entre confiança e ética de pesquisadores e professores (MATTOS, 1994). 

 São os participantes da pesquisa os/as jovens-estudantes entre 16 e 19 anos; meninos e 

meninas, afrodescendentes em sua grande maioria; oriundos das classes populares, sendo moradores 

da Baixada Fluminense, região com sérias questões sociais e econômicas, por exemplo, falta de 

estrutura cultural, como teatros e falta de saneamento básico, como água e esgoto. 
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 Boa parte dos jovens-estudantes se declararam cristãos do segmento protestante, sobretudo, 

os neopentecostais2. Jovens que vivem uma juventude pautada na incerteza do mundo atual, um tipo 

de incerteza que se reflete em diversos fluxos culturais pautados na diferença (APPADURAI, 

2009). Entende-se aqui que tal juventude está em trânsito, ou seja, integra um grupo social que 

desempenha um papel em via de mão dupla: i) jovens que são enquadrados como estudantes e por 

isso mesmo carregam um entendimento pautado no padrão, no uniforme e na expectativa de algo; 

ii) uma juventude que não cabe em si, mas que, extrapolando suas próprias demarcações se mostra 

presente no dia a dia da vida escolar com tensões, tráfegos e movimentos, sendo jovens estudantes, 

ou mesmo, estudantes jovens. 

 Podemos pensar que o etnógrafo “se move num campo de gêneros disciplinares difusos, ou 

imprecisos” (CARVALHO, 2001, p. 109). A etnografia como abordagem de investigação científica 

traz contribuições para o campo das pesquisas que se interessam pelo estudo das desigualdades e 

exclusões sociais, de acordo com Mattos (2002), por preocupar-se com uma análise holística da 

cultura, ou seja, a cultura não é vista como um mero reflexo de forças estruturais da sociedade, mas 

como um sistema de significados e significantes mediadores entre as estruturas sociais e a ação 

humana. E também por compreender os sujeitos sociais com uma participação ativa e dinâmica no 

processo modificador das próprias estruturas sociais. 

 É preciso compreender que o campo educacional tentando assumir “[...] pontos de vista da 

Antropologia arriscar-se delimitar fronteiras que marcam ambas as áreas e que não podem 

simplesmente ser dissolvidas, mas repensadas no sentido da articulação que mantém suas 

identidades e diferenças” (PEREIRA-TOSTA, 2011, p. 428). Dessa maneira, a escola torna-se lócus 

profícuo de análise e produção de sentidos sobre os mundos que lá habitam, gerando idiossincrasias 

necessárias no processo de produção de conhecimento. 

 Assumimos a perspectiva do olhar, que durante toda a pesquisa se fez presente com uso do 

termo observação participante. As implicações dessa observação no processo de construção do 

conhecimento são percebidas como um importante instrumento para compreender o saber didático 

construído no dia a dia da escola, por um determinado período de tempo. Utilizamos o caderno de 

campo, notas etnográficas, descrição densa, entrevistas, fotografias, observação participante e 

produções textuais como formas de apreender um recorte da realidade social. 

 
2 O neopentecostalismo pode ser considerado um movimento dissidente dos evangélicos que congregam denominações 
oriundas do pentecostalismo clássico ou mesmo das igrejas cristãs tradicionais, tais como as batistas, as metodistas, etc. 
Surgiram em meados dos anos 1970, algumas décadas após o movimento pentecostal do início do século XX. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pentecostalismo
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 Foi assim que o olhar dos alunos e alunas da escola foi se entrecruzando com o olhar do 

pesquisador. Foram olhares que, se chocando, foram produzindo percepções de mundo. Segundo 

Lüdke e André (1986), o pesquisador ainda é o principal responsável pela feitura e pela organização 

das informações investigadas no âmbito da pesquisa e, por isso, guia o olhar na percepção do que 

deseja investigar. A partir do olhar dos estudantes que participaram na pesquisa, há uma 

complexidade posta às formas de compreensão através do eu e do Outro. 

 As vozes dos participantes da pesquisa são evocadas, mas não em um sentido de ilustração, 

ou seja, de mera corroboração para algo já existente. Antes de tudo, parte-se de tais vozes para se 

construir uma teorização com e para os jovens que estão presentes na escola (MATTOS; ALVES, 

2015), gerando uma teorização de como os jovens-estudantes se relacionam com o conhecimento 

escolar. 

 As análises ocorreram pela conceituação do conteúdo como um conjunto de “técnicas de 

análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 

2011, p. 46). De forma, a i) preparar as informações; ii) unitarização ou transformação do conteúdo 

em unidades; iii) categorização ou classificação das unidades em categorias; iv) descrição; v) 

interpretação. 

 No próximo tópico abordaremos as vozes dos jovens-estudantes da escola pesquisa sobre o 

futuro e a escola. Contudo, indicamos a contradição como chave analítica possível de uma reflexão 

crítica sobre a realidade pesquisada. 

O FUTURO E A ESCOLA NAS VOZES DOS JOVENS-ESTUDANTES  

 A escola tem futuro?  É uma pergunta problematizada por dois autores, Costa (2007) e 

Canário (2006), que trazem ao debate a centralidade da escola na vida moderna, ou mesmo, pós-

moderna. Uma questão com uma miríade de respostas possíveis. Contudo, coloca-se relevo aqui 

não às respostas, mas a própria pergunta em sua relação escola-futuro. A primeira autora, Costa 

(2007), em diálogo com diferentes autores do campo educacional no Brasil, argumenta que a escola, 

nascida como instituição do século XV, vem enfrentando, ao longo dos séculos, um conjunto de 

transformações sociais que perduram hoje numa reflexão acerca de ser: i) uma escola que assegura 

a todos a formação cultural e científica; ii) uma escola que tem a função de garantir justiça social; 

iii) uma escola que é arrolada no cotidiano; iv) uma escola que deve garantir a manutenção das 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1344 

conquistas da modernidade; v) uma escola que garanta direitos à educação; vi) uma escola que nos 

ajude a formar sujeitos numa perspectiva cidadã. Embora não haja um consenso sobre o lugar em 

que chegará a instituição escolar, há uma compreensão de que a escola parece ser, também hoje, 

algo central na vida das sociedades e das pessoas.  O segundo autor, Canário (2006), indica que 

não é possível prever o futuro da escola. Todavia, é possível problematizar a sua construção 

temporal numa perspectiva de reflexão crítica para que o mesmo futuro seja resultado de uma 

construção pautada num projeto de sociedade. Ou seja, para pensar e transformar a escola é preciso 

que i) se pense a escola fora dos muros escolares; ii) que o trabalho escolar seja o trabalho de 

aprender a viver uma construção; iii) que se pense a escola em consonância dos movimentos 

sociais. Em suma, é preciso assumir uma postura crítica pra se pensar a “crise da escola” 

viabilizando uma mudança com o mundo. 

 A ideia de futuro, ainda durante a pesquisa de campo, emerge em uma dupla transitividade: 

o futuro como temporalidade e o futuro como emergência e imaginação das relações sociais dos 

jovens com o conhecimento escolar e a própria escola. Os sentidos de futuro tornam-se categoria no 

campo etnográfico, precisamente por se relacionarem à imaginação, criação, narrativa e 

subjetividade. Aguça-se o olhar para as muitas vias investigativas que emergem dos sentidos de 

futuro, pensando, a partir dos jovens estudantes do Ensino Médio, a ideia de presentificação da vida 

cotidiana. O futuro no arcabouço etnográfico traçado pelos jovens estudantes se enuncia como o 

hoje e o agora, mas também o amanhã, destacando a simultaneidade temporal e espacial do sujeito 

no mundo. O presente, a materialidade, o imediatismo, a rapidez, a tecnologia etc, passam a ser 

temáticas relacionadas ao conhecimento, pois interferem na relação estudante-conhecimento 

escolar. Há movimentos, no plural, que indicam a dupla transitividade do futuro como categoria na 

vida do jovem estudante do Ensino Médio da escola pesquisada. De acordo com dados da pesquisa, 

foi questionado aos estudantes o que esperar do futuro. Suas narrativas, a partir das entrevistas 

etnográficas, revelam emergências possíveis do que desejam os alunos e alunas do Ensino Médio. 

Revelam subjetividades e evidenciam uma reflexividade da condição juvenil, como demonstram os 

oito trechos de fala abaixo. São reflexões postas para que o leitor também possa fazer suas leituras e 

interpretações, indicando assim um percurso metodológico pautado na etnografia.  
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E AGORA, O QUE ESPERO DO FUTURO? 

Que se as coisas forem muito boas posso repassar e se não forem boas refletir e 

conversar com outras pessoas. Eu espero do futuro que possa me formar e ter um 

ótimo emprego (Aluna Ayla). 

Ter uma visão diferente, espero que no futuro as coisas melhorem não só para mim, 

mas para todos (Aluna Odara). 

O importante é absorver todo bom conhecimento e continuar aprendendo cada vez 

mais (Aluno Criolo). 

É importante que mesmo conhecendo tudo isso, você tenha caráter, ninguém chega a 

lugar algum sem ele, pode até chegar mas um dia será prejudicado. Eu espero um 

futuro melhor que os dos meus pais, não que seja ruim, mas eu espero fazer um curso 

superior, me formar, ter meus próprios bens (Aluno Daomé). 

Que seja melhor do que o presente, ou o passado (Aluno Emicida). 

O importante é filtrar o conhecimento útil e aplicar no futuro em prol de um bem 

comum (Aluno Luiza). 

É muito importante adquirir experiência. E o futuro espero que eu realize todos os 

desejos e sonhos (Aluno Mahin).  

O aumento da cultura e o conhecimento que adquiri nestes locais. Que eu possa 

aprender mais ainda sobre a nossa sociedade (Aluna Bell) 

 O tempo parece ser um caminho possível para a compreensão das relações sociais, por 

exemplo, com a explicação: “espero me formar e ter um emprego”. Porém, há subjetividades 

latentes que precisam ser compreendidas ao propor uma forma de pensamento em que o sujeito se 

relaciona com o Outro e consigo mesmo. O tempo passa ser, então, imaginação de um futuro 

possível e também desejo de realidade material concreta, necessária e palpável. Seriam o futuro e o 

tempo formas de conhecimento silenciadas na escola? 

 As vozes revelam que é possível um empreendimento necessário na compreensão de que o 

futuro seja espaço de imaginação e contradição, “Que seja melhor do que o presente ou o passado”, 

conforme fala de um aluno. Talvez, traga um quê de transformação da realidade social em que estes 

jovens-estudantes do Ensino Médio estejam inseridos. Sobretudo, pensando a realidade da Escola 

Alvorada, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro. 
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 Há vozes que emergem no sentido de compreender a realidade social a partir da tensão 

indivíduo versus sociedade: “Ter uma visão diferente, espero que no futuro as coisas melhorem não 

só para mim, mas para todos”. O espaço-tempo social tem que ser bom para o sujeito e o coletivo. 

Quais os sentidos de egoísmo e altruísmo presentes na sociedade de hoje? Quais os projetos sociais 

que as juventudes estão pautando na escola atual? São reflexões que ainda carecem de pesquisa e 

investigação. 

 O conhecimento ganha destaque o ser posto em xeque e valorizado em momentos distintos 

pelos depoentes da pesquisa: “O importante é absorver todo bom conhecimento e continuar 

aprendendo cada vez mais”. Continuar aprender, possivelmente, não está colado com uma ideia de 

escolarização. Tais aprendizagens são valorizadas pela escola? O caráter ganha destaque: “É 

importante que mesmo conhecendo tudo isso, você tenha caráter, ninguém chega a lugar algum sem 

ele, pode até chegar mas um dia será prejudicado”. A formação emocional e moral, aqui são postas 

na pauta do dia. Que pessoas estamos formando dia a dia no chão da escola? 

 As questões arroladas acima sinalizam para o entendimento de uma demanda sobre o papel 

da escola na construção da esperança: “Que seja melhor do que o presente, ou o passado”. A 

esperança no futuro, segundo Bhabha (2011), também é a possibilidade da emergência de novas 

formas de compreensão das relações sociais. 

 Bhabha (2011) sinaliza que o futuro se torna uma questão social aberta, uma vez que tal 

categoria é um interstício que emerge do entrelugar do passado com o presente. A disputa pelo 

futuro também pode ser a disputa pela identidade de si. O futuro surge como possibilidade de 

esperança, tal qual como evidenciado pelo estudante Martin, sobretudo, esperança em algo estável, 

melhor. 

 O desejo de um futuro com mais oportunidades e sem desigualdades raciais, talvez seja um 

indicativo das fronteiras que a escola precisará ultrapassar para se pensar como instituição sob 

rasura. O debate, fraturado e não superado, resiste nas vozes discentes. 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

 O presente artigo objetivou articular a relação entre futuro e escola a partir das vozes dos 

jovens-estudantes do Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro. A 

etnografia foi entendida como abordagem teórico-metodológica, situada na fronteira entre a 

antropologia e a educação. Entendemos que há uma polifonia nas vozes discentes que podem ser 
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escutadas como forma de uma produção curricular pensando os dissensos como caminhos possíveis 

a partir da ideia de juventudes em trânsito abordando a relação dos jovens-estudantes em seus 

processos educacionais e suas imagens tendo como horizonte o futuro. 

 É no campo da cultura, que vislumbramos uma circularidade de ideias, pensamentos, ações, 

políticas e negociações que vão constituindo os saberes e fazeres de um determinado campo 

científico e a relação com o conhecimento escolar. A juventude, expressamente performática e em 

trânsito, nos direcionou a olhar e problematizar a escola como instituição contemporânea, mas 

também nos ajuda a pensar e colocar em xeque o conhecimento a ser ensinado e aprendido. Quais 

as mediações necessárias existentes no chão da escola precisam ser deslocadas? 

O desejo de um futuro com mais oportunidades e sem desigualdades raciais, talvez seja um 

indicativo das fronteiras que a escola precisará ultrapassar para se pensar como instituição sob 

rasura. A escola moderna está imersa numa arena em disputas de poder e saber que estão 

relacionadas a mudanças e transformações modernas e pós-modernas. O debate, fraturado e não 

superado, resiste nas vozes discentes. 

 Ao fim e ao cabo, as categorias definidas na pesquisa e os fragmentos das vinhetas 

etnográficas analisados aqui, sustentam os resultados desse estudo ao relacionar os sentidos 

produzidos pelos jovens, alunos e alunas, com o conhecimento escolar numa perspectiva de pensar 

o futuro. Tais questões nos fazem refletir no lugar de pertencimento que se vive no dia a dia da 

escola e da resiliência que os alunos criam ao se relacionarem com a instituição (CASTRO, 2011). 

Ensejamos na construção de uma teorização em defesa da escola como lugar de produção de 

conhecimento num processo investigativo que seja capaz de apreender sentidos possíveis à pesquisa 

educacional. Defende-se a ideia do futuro como uma categoria etnográfica sendo esta uma 

dimensão criadora dos modos de subjetivação e diferença. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objeto de estudo a relação entre futuro e escola a partir das vozes dos 
jovens-estudantes do Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro. Pauta-se na 
abordagem teórico-metodológica etnográfica, situada na fronteira entre a antropologia e a educação. 
Assim, foram utilizados o caderno de campo, notas etnográficas, descrição densa, entrevistas, 
fotografias, observação participante e produções textuais como formas de apreender um recorte da 
realidade social. Articulam-se as categorias juventudes, futuro e escola privilegiando uma abordagem 
pós-crítica e pós-colonial. Questiona-se como jovens estudantes do Ensino Médio de uma escola 
pública da rede estadual do Rio de Janeiro se relacionam com o conhecimento socializado pela escola? 
De acordo com dados da pesquisa, foi questionado aos estudantes o que esperar do futuro. Suas 
narrativas, a partir das entrevistas etnográficas, revelam emergências possíveis do que desejam os alunos 
e alunas do Ensino Médio. Revelam subjetividades e evidenciam uma reflexividade da condição juvenil, 
como demonstram os oito trechos de fala abaixo. São reflexões postas para que o leitor também possa 
fazer suas leituras e interpretações. Opera-se numa lógica de que há uma polifonia nas vozes discentes 
que podem ser escutadas como forma de uma produção curricular pensando os dissensos como 
caminhos possíveis a partir da ideia de juventudes em trânsito abordando a relação dos jovens com seus 
processos educacionais e suas imagens tendo como horizonte o futuro. À guisa de conclusão, defende-
se a ideia do futuro como uma categoria etnográfica sendo esta uma dimensão criadora dos modos de 
subjetivação e diferença. 

Palavras-chave: Futuro e escola; Etnografia; Juventudes; Ensino Médio. 
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AS MEMÓRIAS E O PERTENCIMENTO AOS MEIOS ESCOLARES NA PERSPECTIVA DE 

UNIVERSITÁRIOS: PROCESSOS DE TORNAR-SE ALUNO 

Paula Almeida de Castro – UEPB 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, apresenta-se a relevância da memória nos processos educacionais. A 

memória foi analisada através das descrições sobre os processos de tornar-se aluno nas diferentes 

etapas da escolarização. Buscou-se, ainda, as asserções teóricas com definições sobre o conceito e 

seus usos para a compreensão da história de vida do sujeito social. 

Foram participantes dessa pesquisa dezoito alunos do sexto ano de uma escola pública e 

trinta e cinco alunos do 1º período de Pedagogia de uma universidade pública – ambas instituições 

situadas no Estado do Rio de Janeiro. Procedeu-se a coleta dos dados no período de um ano letivo, 

com visitas semanais – previamente agendadas. Destaca-se que os nomes e dados que pudessem 

identificar os sujeitos e a instituição foram alterados para atender aos preceitos éticos das pesquisas 

envolvendo seres humanos, sem prejuízo do processo de análise dos dados e da apresentação dos 

resultados. 

Para a realização desse estudo utilizou-se a abordagem etnográfica e a colaboração em 

pesquisa. A etnografia, enquanto abordagem voltada para a apreensão do conhecimento e do 

entendimento do sujeito pesquisado sobre seus “fazeres diários”, tornou-se uma ferramenta 

importante para fazer sentido sobre a realidade estudada. A etnografia, enquanto 

preponderantemente derivada dos paradigmas interpretativo, ecológico e interacionista-simbólico, 

pode conferir à pesquisa um aparato teórico que vai além do mecanismo de fazer pesquisa, isto é, de 

uma metodologia científica derivada da pesquisa qualitativa. 

Como instrumentos de pesquisa foram utilizados os recursos da observação participante e 

entrevistas etnográficas. Utilizou-se, ainda, a fotoetnografia como um recurso de coleta e análise de 

dados de modo criativo e em colaboração com os participantes. A utilização deste recurso consistiu 

em disponibilizar para os alunos câmeras fotográficas digitais para que eles pudessem registrar 

cenas, lugares, pessoas, espaços da escola, de suas casas, dentre outros cenários que fossem 

relevantes para eles. Após essa etapa as fotos foram montadas em um painel e analisadas pelos 

alunos que explicaram o sentido que atribuíam as mesmas. 
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Na pesquisa etnográfica e colaborativa a elaboração reflexiva se faz necessária por ambos os 

grupos de atores, pesquisadores e pesquisados. Enquanto doadora de sentido às atividades 

cotidianas, a etnografia impõe ao pesquisador uma posição de intérprete privilegiado dos sujeitos 

que apresentam os sentidos sobre as suas vidas. Ao participante, a etnografia propicia um 

distanciamento da realidade diária que muitas vezes lhe é invisível pelo caráter rotineiro das ações. 

Isto oportuniza a reflexividade e relativiza o sentido imediato dado a ação. Em colaboração com a 

pesquisadora os alunos e a professora desenvolveram, além do sentido mais frequente que já 

possuem sobre essas ações. Neste momento um novo sentido, mais elaborado e problematizado, é 

criado dando uma dimensão crítica à realidade e possibilitando a sua reelaboração significativa. 

A memória descrita pelos alunos participantes, apresentada nos fragmentos de fala, foi 

entendida como um constructo social envolvendo o sujeito (eu) e seus pares (o/os outro/os). Para a 

definição de memória, podem ser utilizados os estudos de Aristóteles e, a partir destes, serem 

derivadas outras concepções, especialmente, no campo de conhecimento da História. Em síntese, 

Aristóteles em De Memoria et Reminiscentia, propõe que “não é possível lembrar o futuro, não há 

memória do presente, mas apenas uma senso-percepção” (2001, p. D7v). Para ele, a dimensão do 

presente é dada pela senso-percepção. Explica que não se pode dizer que se lembra de algo que é 

presente, mas que se tem a percepção do presente. Quanto ao futuro, especula-se que seja aprendido 

pela expectativa ou adivinhação de algo que pode vir a acontecer enquanto o passado relaciona-se 

com a memória. 

Como dito, vão sendo construídas diferentes formas de compreensão da memória que se 

apresentam ao sujeito enquanto fato ou acontecimento. A história da humanidade bem como a 

história de vida marca a trajetória do sujeito em diferentes esferas de interação. 

Ricoeur (2007) também traz posicionamentos teóricos que contribuem para o entendimento 

do papel da memória para a compreensão dos processos de tornar-se aluno. O autor apresenta, em 

seus estudos, três modos mnemônicos, analisados a partir da obra de Edward Casey, sendo eles o 

reminding (lembrando), a reminiscing (reminiscência, evocação) e o recognizing (reconhecer). O 

Reminding termo em inglês é traduzido como lembrando, “isto me lembra aquilo, me faz pensar 

naquilo”. Trata-se de indicadores que visam proteger o indivíduo contra o esquecimento dos fatos. 

Este processo compreende dois extremos da linha divisória entre a interioridade e a exterioridade. 

Na interioridade a memória aparece como recordação de uma coisa por outra que lhe foi associada 

pela aprendizagem, enquanto que na exterioridade a memória encontra pontos exteriores para 

recordação em fotos, cartões, postais, agendas, recibos, lembretes (p.55). 
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O processo de relembrar, rememorar ou de estar lembrando, o Reminiscing relaciona-se a 

um fenômeno marcado pela atividade de lembrar novamente e consiste em reviver o passado 

evocando-o através de acontecimentos ou saberes compartilhados em suas vidas em interação com 

várias pessoas, objetos e lugares. A lembrança que um sujeito tem serve de reminder para as 

lembranças do outro. Ricoeur (op.cit.) explica que as pessoas ao relembrarem (reminiscing) podem 

evocar as lembranças para projetar ou idealizar um futuro próximo. Um exemplo sobre o tempo 

dedicado às lembranças, pode ser reconhecido nas conversas do tipo “Você se lembra de..., 

quando... você... nós?” (p.55-56). 

Por último, apresenta-se o Recognizing, processo de reconhecimento ou de estar 

reconhecendo. Este processo remete ao enigma da lembrança enquanto presença do ausente 

anteriormente encontrado, que se explica por ser uma coisa reconhecida pela segunda vez e que traz 

graus de diferenciação e de distanciamento do passado em relação ao presente (p.56). O 

reconhecimento destaca certas particularidades de objetos e/ou pessoas conhecidas em um tempo 

anterior, ou seja, conduz a apreensão que se teve desse tempo passado para ser reconhecido no 

tempo atual, por exemplo, quando se fala: “Quando você falou ... lembrei-me de como era ... agora 

pude reconhecer”. 

As narrativas de memórias escolares pelos alunos podem ser explicadas, como sugere 

Certeau (2009), por ser a memória apenas uma “rememoração ou chamamento pelo outro” (p.151), 

enfatizando a explicação anterior de Mattos (2002) sobre a significação do eu pelo outro na 

utilização de estratégias metacognitivas. Certeau, explica que a memória funciona à semelhança de 

um piano, sendo “a memória tocada pelas circunstâncias, como o piano ela ‘produz’ sons ao toque 

das mãos” (idem). Nesse sentido, procurou-se resgatar as memórias dos alunos para identificar 

pistas sobre os processos de tornar-se aluno re-significando diferentes transições no percurso 

escolar ao se deslocarem no tempo e no espaço da escolarização. 

O estudo sobre a memória, enquanto parte dos processos de pertencimento nos meios 

escolares, contribui para o entendimento sobre os modos como os alunos expressam, significam ou 

contextualizam as fotografias, as imagens e outros documentos em suas falas referindo-se ao que 

eles, espontaneamente escolheram, para explicar como tornaram-se alunos. A memória, descrita 

pelos participantes, apresentou as características e idealizações sobre os processos escolares que os 

conduziram à condição de alunos. 
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FRAGMENTOS DE FALA: A MEMÓRIA DOS PARTICIPANTES 

Os alunos, ao comentarem sobre seus processos de tornarem-se alunos destacaram de suas 

memórias as amizades, as festas, dentre outras formas de interação permeando as aprendizagens de 

suas trajetórias escolares. Vale ressaltar que, para compor a apresentação dos dados no formato de 

vinhetas etnográficas, apresentadas abaixo, privilegiou-se os fragmentos de fala em que os alunos 

descreviam suas memórias na forma eu – eu. A justificativa para tal escolha refere-se ao que, de 

fato, os alunos nomeiam para si para narrar seus processos de tornarem-se alunos. 

No fragmento de fala abaixo, Eduarda, aluna do curso de Pedagogia, conta que não se 

recorda do que aprendeu nas aulas quanto ao conteúdo, mas indica sua lembrança quanto às 

interações com as pessoas, sobretudo as amizades. Ela comenta: 

Quando penso na minha trajetória escolar, eu não me lembro do que aprendi em 

questão de matéria e aulas, mas de experiências resultantes da interação com as 

pessoas, e acima de tudo, amizade (Eduarda, 1ºp., Pedagogia). 

Sobre as relações de amizade no processo de tornar-se aluno os participantes indicam a 

escola como o local onde conheceram os melhores amigos e/ou namorados, participaram de festas, 

eventos comemorativos além de ser o espaço onde obtiveram conhecimentos. 

Foi na escola que conheci vários dos meus melhores amigos, aonde os meninos com 

os quais namorei e aonde obtive conhecimentos – sem isso eu tenho certeza que eu 

não seria quem eu sou (Bruna, 1ºp., Pedagogia). 

Total, os melhores amigos que eu tenho e que eu já tive eu fiz em escola e realmente 

são pessoas que eu mantenho muito contato que se eu não tivesse entrado em 

determinadas escolas, se eu não tivesse ido para determinadas cidades eu não teria 

conhecido aquelas pessoas (Daniela, 1ºp., Pedagogia).. 

Depreende-se dos fragmentos de fala de Eduarda, Bruna e Daniela que as memórias que 

guardam dos processos de tornar-se aluno estão relacionadas ao que foi possível extrair das 

interações escolares para além dos conteúdos das aulas. Destas interações destacam-se as amizades 

culminando com o processo identitário, mencionado por Bruna de que “sem isso [...] não seria 

quem eu sou”.  

De maneira oposta aos estudos supracitados, Delamont (1987) oferece uma outra 

possibilidade para a compreensão das amizades em sala de aula. A autora explica que a união dos 

alunos, em grupo, possui um certo poder para mobilizar o professor (p.89). Esse poder fica 

estabelecido como um estatuto do aluno na escola envolvendo ora o poder frente aos colegas ora 
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frente aos professores (p.93). De outra forma, no presente estudo, a amizade entre os alunos foi 

evocada em função da ajuda possível entre eles, se estendendo para além da escola e da sala de 

aula, estando também nas relações sociais mais amplas com a família e a vizinhança, em especial 

quando referiam-se aos momentos de lazer. 

Os fragmentos de fala das alunas, do curso de Pedagogia, indicam os modos como a escola 

ofereceu a eles a sensação de relação familiar. 

Acho a escola é o lugar onde a gente passa mais tempo, na nossa vida né. A escola foi 

como a família (Jussara, 1ºp., Pedagogia). 

Como é que você vê assim a importância de ter estado na escola, de ter estudado? A 

escola não só te educa assim, é também em relação a vida... Eu acho de máxima importância porque 

se você, você pode ter uma educação dentro de casa, em qualquer lugar, com a sua família e tudo, 

mas se você não tiver aquele relacionamento, acho que até porque quando você começa na escola, é 

a partir dali que você tem um relacionamento maior com as pessoas, com seus amiguinhos e tal, 

você acaba descobrindo um monte de coisas, professor, regras... Tudo assim, você desenvolve mais, 

acho que se você não tiver aquela educação ali, não... Não sei, lógico, têm muitos aí que, tem gente 

que, não necessariamente ta na escola sempre, muitas crianças que nem têm tanto acesso, mas você 

percebe a diferença no próprio relacionamento com as pessoas, acho que em tudo (Mariana, 1ºp., 

Pedagogia). 

A família a que os alunos se referiram está ligada as comunidades de pertencimento que 

integram os processos de tornarem-se alunos. A identidade do grupo oferece a sensação de 

acolhimento e proximidade que é entendida como sendo próprio das relações familiares. Ainda que 

o sujeito não desenvolva tais sentimentos com relação à sua família de origem ele pode transferir 

para as relações sociais e escolares esta sensação de acolhimento e proximidade. Jussara, menciona 

que é na escola o local onde passa-se a “maior parte do tempo da vida”. Andrea destaca a forma de 

tratamento dispensada pela escola que remetia aos mesmos cuidados observados entre pais e filhos. 

Mariana, por sua vez, descreve a importância tanto de ter uma “educação em casa” e que a escola 

complementa e amplia a possibilidade de descobrir coisas novas, amigos, professores e atendimento 

a regras. Esta passagem entre uma “educação de casa” para a da escola oferece indícios para pensar 

o processo de desenvolvimento do aluno. 

Sabe-se que muito das experiências na escola vão se estender para outras relações vida 

afora. A possibilidade de estar em grupo, respeitar as individualidades assim como a coletividade, 

entender e cumprir normas, horários, adequar o comportamento, os modos de falar, são alguns das 
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normas que vão sendo incorporadas ao longo da vida escolar. Esses traços integram a memória que 

os alunos guardam escola. Essas memórias são constantemente revividas, relembradas e 

reconhecidas para dar conta das adversidades que se impõe entre o sonho e a realidade ou aquilo 

que a escola leva a acreditar para que anos após anos permaneça-se lutando contra as situações que 

contingenciam as escolhas acadêmicas e profissionais dos alunos. 

As análises realizadas somadas aos resultados de outros estudos (MATTOS; CASTRO, 

2005, CASTRO, 2006) e à vivência de Dionira sintetizam o modo como, ainda hoje, muitas 

crianças vivem fora das escolas e o que podem enfrentar quando decidem, ou não, estarem do lado 

de dentro dos muros da escolas. Como um retrato da realidade socioeducacional brasileira a história 

da aluna oferece indícios para pensar o processo de tornar-se aluno na contemporaneidade. Dionira 

se descreve como uma pessoa com poucas chances de “deixar de ser vista como um nada”. Isto por 

conta das condições de pobreza em que a sua família vivia, pelo discurso da mãe ao ver o esforço 

da filha em ir para a escola, além das dificuldades que teve para entrar e permanecer na escola, 

sendo uma vítima constante da exclusão social e escolar. À época da pesquisa (2009), ela tinha 25 

anos e cursava o 1º período do curso de Pedagogia, turno da manhã, e trabalhava como atendente de 

telemarketing no período da tarde. Contatada novamente em 2010 a aluna permanecia estudando 

tendo apenas se transferido para o turno da noite na tentativa de conciliar com os estágios 

acadêmicos, o trabalho e a frequência ao curso de Pedagogia. 

Ela explicou que foi “preciso lutar com todas as forças contra os limites que a sociedade 

impõe”; ela representa a vida das pessoas da classe menos favorecida da sociedade brasileira 

considerada como pobre ou miserável. Assim, a garantia de acesso pela matrícula na escola não é 

indicativo de que o aluno conseguirá atingir outros patamares tanto no espaço escolar quanto fora 

dele. Uma das estratégias para que esse acesso autorize a sua participação no processo de 

escolarização é o desenvolvimento da capacidade de resiliência. Os sucessivos fracassos podem ser 

revividos como uma chance de reverter esta situação com um novo resultado, assim como 

aconteceu com Dionira que somente retornou a escola aos 12 anos de idade para ser alfabetizada. 

Diante das dificuldades que se apresentavam em ter que retornar a escola e trabalhar a noite, 

além de enfrentar a falta de estímulo da mãe, Dionira pensou que poderia fazer algo por si além das 

condições que eram impostas a ela. Ainda que dormisse na sala de aula, após o cumprimento dos 

deveres, ela resistia e continuava tentando mudar sua realidade diferente dos irmãos e de outros 

amigos que estavam fora da escola. Ao contrário deles, ela encontrou a compreensão, apoio e 

carinho que não recebia em casa. A escola foi para ela o espaço de acolhimento que a conferiam o 
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sentimento de pertença e a possibilidade de futuro em condições mais favoráveis 

socioeconomicamente. 

Subir mais um degrau na escola e, consequentemente, na condição de vida era diferente 

daquilo que ouvia a mãe dizer sobre o fato de que “homem vira bandido e mulher vira piranha”. 

Entretanto, ela insistia em tornar-se aluna. Chegar a universidade para ela representou a 

possibilidade de romper com o contingenciamento e visualizar meios para enfrentar as 

adversidades. A memória dos processos de tornar-se aluno é resgatada por Dionira como uma 

lembrança de que “ainda tenho muito que caminhar”. Este processo permitiu que ela pudesse 

identificar sua identidade de aluna e compreender o sentido da escola para pertencer a este espaço. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho, apresentou-se o conceito de memória para a compreensão das formas 

utilizadas pelos sujeitos para narrar suas histórias de aluno e de vida. A memória foi tocada, como 

explicou Certeau (2009), pelo compartilhamento entre os sujeitos e o pesquisador das passagens 

que envolveram os processos de tornar-se aluno. Isto se dá, de certa forma, pelas características da 

pesquisa etnográfica em buscar estar o mais próximo possível dos sujeitos, participantes do estudo. 

Além disso, o envolvimento dos alunos em colaborar com o estudo possibilitou um relato 

etnográfico contendo as experiências vividas nas diferentes etapas de transição escolar. 

A descrição dos alunos sobre as suas memórias foi analisada em função do que eles elegem 

para a compreensão sobre os seus processos de tornarem-se alunos. Destacou-se, das análises, como 

os alunos relembraram e reconheceram os significados de ter frequentado a escola, tido acesso a 

novas formas de aprendizagens, as amizades constituídas, superação das condições de 

vulnerabilidade. É ainda a memória de sentir-se acolhido, frequentando e organizando festas e 

eventos comemorativos na escola. 

Resultou das memórias eleitas, nos fragmentos de fala, a identificação do que os 

participantes nomeiam para si e para os outros sobre os processos de tornar-se aluno. Estes 

processos apresentam-se em seus múltiplos significados que não se encerram quando um sujeito 

deixa a escola ou finaliza o ensino superior. A memória individual e coletiva, vivenciada pelos 

alunos nos processos educacionais, modifica, possibilita e acompanha as escolhas que são feitas 

para além das salas de aula frequentadas. 
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Resumo 

A memória e o pertencimento aos meios escolares nos processos de tornar-se aluno são as reflexões 
apresentadas, no presente texto, com a contribuição da pesquisa etnográfica em Educação. Os 
participantes da pesquisa, estudantes do curso de Pedagogia, buscaram nas memórias das trajetórias 
escolares, as estratégias de pertencimento, para compreender como os processos de tornar-se aluno 
marcam as escolhas que os conduziram ao ensino superior. Observou-se que a memória individual e 
coletiva, vivenciada pelos alunos nos processos educacionais, modifica, possibilita e acompanha as 
escolhas que são feitas para além das salas de aula frequentadas. Buscou-se asserções teóricas com 
definições sobre o conceito de memória e seus usos para a compreensão da história de vida do sujeito 
social e a relação com o pertencimento na trajetória escolar. Utilizou-se a observação participante, a 
entrevista etnográfica e a fotoetnografia para acessar as narrativas dos participantes de duas instituições 
públicas situadas no Rio de Janeiro durante um ano letivo. Compreender a memória, enquanto parte 
dos processos de pertencimento nos meios escolares, contribui para o entendimento sobre os modos 
como os alunos expressam, significam ou contextualizam as fotografias, as imagens e outros 
documentos em suas falas referindo-se ao que eles, espontaneamente escolheram, para explicar como 
tornaram-se alunos. A memória, descrita pelos participantes, apresentou as características e idealizações 
sobre os processos escolares que os conduziram à condição de alunos. Resultou das memórias eleitas, 
nos fragmentos de fala, a identificação do que os participantes nomeiam para si e para os outros sobre 
os processos de tornar-se aluno. Estes processos apresentam-se em seus múltiplos significados que não 
se encerram quando um sujeito deixa a escola ou finaliza o ensino superior. A memória individual e 
coletiva, vivenciada pelos alunos nos processos educacionais, modifica, possibilita e acompanha as 
escolhas que são feitas para além das salas de aula frequentadas. 

Palavras-chave: Memória; Pertencimento; Etnografia; Universitários. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta um projeto de pesquisa que tem por objetivo analisar diferentes 

situações de aprendizagem e o quanto as mesmas condicionam o desenvolvimento alcançado pelas 

crianças na primeira infância. A pesquisa será realizada em duas escolas de Educação Infantil da 

rede municipal de uma cidade de médio porte do interior de São Paulo. Nela estudaremos um 

agrupamento chamado Classe Intermediária (CI)1, que por atender crianças entre 0 e 3 anos é 

enquadrada na modalidade creche, mas, como o próprio nome sugere, é considerada uma etapa de 

transição para a pré-escola. 

É preciso considerar que nos agrupamentos anteriores, chamados berçário I e II, o 

atendimento é feito por profissionais denominados Agentes Educacionais (AE), dos quais é exigido 

apenas o nível médio e não é assegurado nenhum momento pedagógico para estudos ou 

planejamento das atividades. É na CI que as crianças têm contato pela primeira vez com o 

professor, formado, com horário para trabalho pedagógico assegurado e com um currículo pré-

estabelecido a ser desenvolvido com esta faixa etária. Este professor trabalha em parceria com um 

agente educacional que assume o trabalho de desenvolver nas crianças sua autonomia para a 

realização das atividades de vida diária, do controle dos esfíncteres e atividades de recreação. 

Os documentos norteadores da referida rede de ensino preveem que na Classe Intermediária 

os alunos ainda tenham uma sala de referência como nos berçários, mas também passem a 

frequentar as outras salas de aula e realizar atividades com intencionalidade educativa, 

contemplando diversos conteúdos teóricos e operacionais, como o contato com a leitura e a escrita 

em diferentes situações, leitura de signo auxiliar, formas geométricas, contagem, plantas, animais e 

o desenvolvimento da linguagem, da atenção, da memória e da percepção. 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) organiza as cinco etapas da Educação Infantil 

de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação, que estabelece o corte etário para a 

pré-escola em 31 de março e deixa a organização das creches a critério de cada município. Assim, 

por determinação da mesma, são matriculadas na CI as crianças que tiverem completado dois anos 

até 31 de dezembro do ano anterior para nela estudarem de fevereiro a dezembro e chamaremos 

esses casos de "CI regular". Entretanto, são matriculados na etapa seguinte, 3ª etapa, alunos que 

completem 3 anos até 31 de março do ano de curso. Dessa forma, as crianças que completam dois 

 
1Doravante utilizaremos a sigla CI para representar o nome: Classe Intermediária. 
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anos de 01 de janeiro a 31 de março não são matriculadas na CI em fevereiro, mas, necessariamente 

deverão estar na 3ª etapa no próximo ano. 

Tal condição faz surgir o que chamaremos aqui de "CI de 2º semestre", onde as crianças 

com aniversário no referido período fazem em agosto o que a SME chama de "passagem", saindo 

do Berçário II e iniciando a adaptação na Classe Intermediária para cursarem nela apenas o 2° 

semestre. Essas crianças que realizam a passagem no meio do ano são matriculadas nas CIs já 

existentes na escola, quando as mesmas podem absorver a demanda, ou se não, é aberta uma nova 

turma, com um professor temporário ou com dois professores, em caráter de Hora Extra e em 

esquema de revezamento. No caso de abertura de nova turma é necessário o deslocamento de um 

agente educacional dos berçários I ou II e também a readaptação dos rodízios para utilização dos 

espaços da escola. 

É comum surgir nos relatos e trocas de professores de CI em seus encontros e formações, 

reclamações diversas sobre a passagem e os alunos do "CI de segundo semestre". Geralmente há 

queixas que tangem a adaptação com os novos educadores, nova turma e nova rotina, dificuldade 

em acompanhar as atividades, a retirada de fraldas, a fala pouco desenvolvida e o pouco tempo para 

desenvolver com essas crianças todos os conteúdos previstos para a faixa etária. De modo geral, a 

"CI de segundo semestre" parece não ser positiva para professores, gestores e principalmente para 

os alunos. Entretanto, sabe-se que em alguns casos, a SME realiza a matrícula de crianças com 

aniversário entre janeiro e março na CI desde o início do ano, evitando assim a passagem e o 

surgimento da "CI de segundo semestre" e todas as dificuldades dela decorrentes. 

Atuando como professora na referida rede de ensino há cinco anos, tive a oportunidade de 

vivenciar a Classe Intermediária nas três situações mencionadas acima, observando as contribuições 

e dificuldades que cada uma delas traz ao trabalho pedagógico do professor e ao desenvolvimento 

dos alunos. Foi dessas vivências e observações que surgiram as dúvidas e inquietações que 

suscitaram essa pesquisa. 

As questões aqui levantadas referem-se a como as situações de ensino condicionam o 

desenvolvimento das crianças na primeira infância. Desse modo, indagamos se matricular todas as 

crianças que completarem dois anos até 31 de março na "CI regular", garantindo um maior número 

de situações de aprendizagem planejadas e intencionais e o convívio com crianças mais experientes 

não seria mais positivo para o desenvolvimento das mesmas? 
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Defendemos aqui que o desenvolvimento é produto da aprendizagem e não requisito para a 

mesma e que os fatores sociais superam os biológicos, não havendo, portanto, nenhum motivo que 

justifique essa espera. 

Objetivamos contribuir para o processo de humanização das crianças, analisando as 

diferentes situações de ensino vivenciadas por elas e em que medida determinam o 

desenvolvimento na primeira infância. Para tanto, temos também alguns objetivos específicos como 

a observação do trabalho pedagógico e das condições em que ele se desenvolve, bem como as 

situações de aprendizagem proporcionadas às crianças no Berçário II e na CI; observação do 

desenvolvimento alcançado pelas crianças em cada uma das situações de passagem pela CI; 

investigação junto à Secretaria Municipal de Educação dos motivos e critérios para a falta de 

regularidade na matrícula das crianças da CI. 

Desse modo, a presente pesquisa justifica-se por buscar compreender as diferentes situações 

de ensino que as crianças vivenciam ao passarem pela Classe Intermediária e identificar os 

elementos que caracterizam as experiências vividas por elas e suas professoras, indicando fatores 

condicionantes do desenvolvimento das mesmas, confirmando ou refutando assim a nossa hipótese. 

Para tanto, adotaremos como referencial teórico a Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia 

Histórico-Crítica e suas contribuições acerca do desenvolvimento das crianças na primeira infância 

e sobre a importância da mediação e das ações educativas intencionais para o processo de 

desenvolvimento e humanização. 

DISCUSSÃO TEÓRICA  

De acordo com a Psicologia Histórico-Cultural nós não nascemos humanos, nos 

humanizamos à medida que nos apropriamos dos objetos materiais e culturais produzidos pela 

humanidade. Segundo Leontiev (1978), as aquisições históricas da humanidade não nos são dadas 

biologicamente, mas estão incorporadas no mundo que nos rodeia e é nos apropriando dele que 

adquirimos as características humanas.  Entretanto, Pasqualini (2006) afirma que para a apropriação 

acontecer não basta somente estar em contato com esses objetos, é necessário que se reproduza a 

atividade adequada a eles, e para tanto esta precisa ser mediada por pessoas mais experientes. 

Assim, considerando a necessidade de mediações intencionais, Pasqualini (2006) afirma que 

as aprendizagens são necessárias para desenvolver nas crianças suas características humanas que 

são formadas historicamente. A autora destaca o papel diretivo do ensino ao afirmar que não basta 
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apenas expor a criança aos objetos materiais e culturais, é necessário organizar e dirigir a atividade 

que a mesma desenvolverá com ele, determinando assim o seu desenvolvimento. 

Destarte, torna-se evidente a importância do ensino para o processo de humanização e cabe-

nos defendê-lo desde os primeiros momentos de vida, considerando a importância e a riqueza de 

aquisições humanas feitas ainda na primeira infância. Nesse sentido, são muitas as contribuições da 

Psicologia Histórico-Cultural a respeito do desenvolvimento humano e de sua periodização que nos 

permitem organizar e pensar os processos educativos para as crianças pequenas. 

Leontiev (1978) aponta que para cada estágio de desenvolvimento a criança apresenta uma 

atividade principal, que determina sua principal forma de relacionar-se com os outros e o mundo, 

sendo o desenvolvimento dessas atividades que determina as principais mudanças nos processos 

psíquicos. Elkonin (1998) caracteriza cada um desses estágios, nos mostrando que entre o segundo 

e terceiro ano de vida a criança tem como atividade principal a objetal manipulatória, aprendendo a 

partir do contato com os objetos, tendo o adulto como modelo de relação com os mesmos. 

Segundo Mukhina (1995), a infância também pode ser dividida em três etapas etárias, sendo 

elas o primeiro ano de vida (até um ano), a primeira infância (entre um e três anos) e infância pré-

escolar (entre três a sete anos). Nesse estudo nos ateremos às crianças da primeira infância, que têm 

como determinante das características psíquicas a atividade com objetos, sendo uma das conquistas 

mais importantes desta etapa, juntamente com o andar ereto e o domínio da linguagem. 

Contribuindo para análise dos sujeitos aqui abordados, Martins (2012) diz que o segundo e 

terceiro ano de vida são uma fase importante para o desenvolvimento da linguagem, da percepção, 

da atenção e memória voluntária, e também que, através do exercício analítico-sintético sobre os 

objetos, surgem as primeiras comparações e generalizações. 

Diante disso, Pasqualini (2006) afirma que, uma vez que as funções psicológicas superiores 

são fundamentalmente culturais, o ensino não deve aguardar a maturação espontânea e nem colocá-

las como condição prévia para as aprendizagens, mas sim desenvolvê-las, pois podem não ocorrer 

plenamente sem as condições educativas adequadas. 

Corroborando com esta ideia, Mello (2007) e Martins (2012) afirmam que o bom ensino é o 

que incide sobre a zona de desenvolvimento potencial, ou seja, é o que se adianta ao que a criança 

já sabe e assim promove desenvolvimento. Logo, podemos afirmar que não se deve esperar que as 

crianças se desenvolvam para que possam vivenciar uma rotina de atividades educativas 

intencionais. Pelo contrário, proporcioná-las essas situações de aprendizagem, mesmo que não 
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consigam resolver de maneira independente, mas possam fazê-lo com ajuda dos educadores e pares 

mais experientes é que produzirá novos desenvolvimentos. 

Mukhina (1995, p.54) reforça esta ideia ao apresentar os períodos sensíveis de 

desenvolvimento, onde segundo a autora, “cada idade se distingue por uma elevada receptividade 

seletiva para diferentes tipos de ensinamentos”. Logo, o ensino exercerá maior influência nas 

qualidades psíquicas que estão em germinação, sendo mais difícil agir sobre as já formadas. 

Fica claro que para a Psicologia Histórico-Cultural o professor tem papel indispensável, 

sendo um dos principais mediadores entre a criança e as ricas construções materiais e culturais da 

humanidade. Entretanto, esta teoria também evidencia a importância e a necessidade de formação 

dos mesmos para realização de um trabalho educativo organizado e intencional. 

Nesse sentido, Barbosa e Mazzeu (2016) afirmam ser necessário ao professor ter um 

profundo conhecimento sobre os processos de formação das funções psicológicas na criança, bem 

como das diversas fases de seu desenvolvimento para que possa agir intencionalmente, realizando 

interferências mais qualificadas e sabendo identificar a forma mais adequada de atuar em cada uma 

delas. Pasqualini (2006), concorda ao dizer que organizar o ensino de maneira efetiva implica 

conhecer o desenvolvimento das crianças, pois é necessário que as intervenções sejam adequadas 

com as particularidades de cada estágio de desenvolvimento. 

Diante dos excertos expostos acima podemos concluir o quão importante é o ensino para o 

processo de humanização, inclusive na primeira infância. Nesse período a criança tem ricos avanços 

em seu desenvolvimento, como a aquisição da linguagem e o desenvolvimento da percepção, da 

atenção e memória voluntárias, sendo indispensável dedicar a elas um ensino dirigido e intencional, 

que lhes proporcione máximas condições de apropriação da cultura humana acumulada no mundo 

ao seu redor. É evidente também a importância do professor e de sua formação, para que tenha 

domínio sobre esses processos, podendo assim desempenhar o importante papel que lhe cabe. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Desenvolveremos uma pesquisa de natureza exploratória, adotando como método de 

abordagem o Materialismo Histórico Dialético e com delineamento de estudo de caso que, de 

acordo com Gil (2008, p.58) é pertinente ao propósito de “explicar as variáveis causais de 

determinado fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam a utilização de 

levantamentos e experimentos”. 
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Para a realização de tal pesquisa serão escolhidas duas escolas de educação infantil da Rede 

Municipal de uma cidade de médio porte do interior de São Paulo, onde nosso projeto seja aceito e 

haja seis sujeitos nas condições abordadas nesse trabalho, ou seja, crianças que completem dois 

anos entre janeiro e março, sendo três matriculadas na "CI regular" e três que cursarão apenas a "CI 

de segundo semestre". 

Os dados serão coletados através de observação sistemática das crianças, de suas turmas, da 

rotina e das situações de aprendizagem que vivenciam. Também buscaremos junto à SME os 

documentos norteadores e os motivos e critérios para a matrícula na CI, bem como a maneira que se 

deu o surgimento da "CI de segundo semestre”. Para tanto, será necessária a elaboração de um 

instrumento de registro e também de um roteiro de entrevista, que serão elaborados e analisados à 

luz da Pedagogia Histórico-Crítica e do Materialismo Histórico Dialético. 

RESULTADOS ESPERADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Esperamos que os resultados da presente pesquisa indiquem quais as contribuições cada 

situação investigada pode trazer às crianças, identificando em que medida o ensino determina o 

desenvolvimento das mesmas, contribuindo assim para o debate acadêmico no campo do ensino e 

aprendizagem das crianças pequenas. 

Ansiamos ainda apresentar medidas para a qualificação das atividades já realizadas com as 

crianças com idades de dois e três anos, bem como as necessidades formativas de professores e 

educadores desta faixa etária, além de apontamentos e indicações para uma organização mais 

objetiva, gerando regularidade da matrícula nessa rede. Por fim, também temos a expectativa de 

contribuir com a elaboração de um currículo mínimo para a primeira infância que tenha condições 

reais de ser implementado. 
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Resumo 

O presente artigo enuncia um projeto de pesquisa de mestrado que busca investigar como as diferentes 
situações de ensino condicionam o desenvolvimento das crianças na primeira infância (entre 1 e 3 anos 
de idade). Para tanto, analisaremos a rotina educativa de alunos dessa faixa etária em duas escolas de 
Educação Infantil da rede municipal de uma cidade de médio porte do interior de São Paulo, onde, 
devido à falta de regularidade na matrícula, essas crianças cursam um agrupamento chamado Classe 
Intermediária em condições distintas e por tempos diferentes. Pautados nas contribuições acerca do 
desenvolvimento infantil e da importância do trabalho educativo trazidas pela Psicologia Histórico-
Cultural e pela Pedagogia Histórico-Crítica, sustentamos a hipótese de que a situação de matrícula onde 
a criança permanece mais tempo nessa turma é mais favorável a seu desenvolvimento, evidenciando 
que os fatores sociais superam os biológicos na determinação do processo de humanização. A pesquisa 
será de natureza exploratória, orientada pelo Materialismo Histórico-Dialético e com delineamento de 
estudo de caso. Objetivamos contribuir com o processo de humanização das crianças através da análise 
dessas diferentes situações de ensino que vivenciam e como cada uma pode favorecer seu 
desenvolvimento. Esperamos ainda que os resultados possam apontar medidas para uma organização 
mais objetiva dos alunos, trazendo recomendações para a regularidade da matrícula na referida rede, 
além de contribuições para a elaboração de um currículo mínimo para a primeira infância, e indicações 
para qualificar as atividades já realizadas com os alunos e das necessidades formativas de professores e 
educadores que atuam com essa faixa etária. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Primeira Infância; Pedagogia Histórico-Crítica; Psicologia 
Histórico-Cultural. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é resultado preliminar de um projeto de pesquisa de mestrado que está em 

andamento, visa aprofundar o conhecimento sobre a prática da alternância educativa em uma 

experiencia de Educação do Campo, colocando foco no diálogo do Plano de Estudo (PE) no Ensino 

de Ciências. 

Na educação do campo a Pedagogia da Alternância, enquanto proposta metodológica e seus 

instrumentos pedagógicos, vem contribuindo com a formação integral de muitos sujeitos. 

O Plano de estudo é considerado um instrumento pedagógico fundamental dentro das 

experiências de educação do campo com a Pedagogia da Alternância, pois é a partir dele que vão 

acontecendo as atividades pedagógicas nas escolas, é um instrumento que perpassa por todas as 

disciplinas. O PE é um guia da Pedagogia da Alternância que investiga um tema, considerado 

também um instrumento de pesquisa (GIMONET, 2007). 

O estudo será realizado no Espírito Santo, onde originou as escolas com Pedagogia da 

Alternância no Brasil. Trata-se, também, do território onde concentra-se o maior número e a maior 

diversidade de instituições educativas fundamentadas na Pedagogia da Alternância, ligadas aos 

Centros Familiares de Formação por Alternâncias (CEFFAS). 

No município de Vila Valério-ES, a Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação 

Rural Camponesa Conjunto Familiar Agostinho Partelli (EMERFEC Conjunto Familiar Agostinho 

Partelli), será o campo desta pesquisa. Constitui uma experiência educativa recente e inédita no 

estado por ser da rede municipal, fruto da luta das famílias camponesas e organizações sociais da 

região. 

Considerando o Plano de Estudo instrumento guia da Pedagogia da Alternância, destacamos 

a questão de estudo, em sua relevância para a disciplina de ciências: Como o Plano de estudo 

dialoga com a disciplina de ciências? 

Este projeto se justifica, primeiramente, por focar a população do campo, historicamente 

marginalizada do acesso a uma educação pública de qualidade. Justifica-se também pelo sentimento 

de pertença a essa escola, acreditando no potencial que ela tem, pelo contato deste espaço desde sua 

fase de início de desenvolvimento e minha aproximação direta e indiretamente com a equipe 

pedagógica. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1367 

Destaco, ainda, a relevância deste estudo por contribuir no processo de consolidação e 

afirmação da metodologia da EMERFEC Conjunto Familiar Agostinho Partelli na região, por ser  

uma temática que vivencio desde a graduação, por ver  a possibilidade de contribuir com a proposta 

pedagógica da escola, principalmente com o educador do ensino de ciências no resultado dessa 

pesquisa, principalmente com aqueles educadores que estão tendo o primeiro contato com a 

metodologia. Podem contribuir também com outras experiências de educação que utilizam o Plano 

de Estudo para o ensino. O principal objetivo deste trabalho é identificar todo o processo de 

diálogo que o Plano de Estudo faz com a disciplina de ciências da turma do 8° ano. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO E O PROTAGONISMO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

O movimento nacional por uma Educação do Campo teve seu início marcado quando 

ocorreu o 1° Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária, realizado na Universidade de 

Brasília, em julho de 1997. De acordo com Molina (2011) esse movimento de educação do campo 

se refere principalmente ao protagonismo de sujeitos que não haviam antes ocupado a cena 

educacional brasileira: os trabalhadores rurais. 

O Movimento do Trabalhadores Sem Terra (MST) já trazia uma grande bagagem de 

experiências de educação do campo com suas escolas de assentamentos e dos acampamentos, sendo 

reconhecidas em várias instituições importantes. Desta forma tratava-se assim da mesma questão da 

luta dos educadores que pautavam uma educação pública, gratuita, de qualidade e para todos, na 

qual assegura a lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB). 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes 

à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na 

memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na 

sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 

exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país 

(BRASIL,2002). 

Na Educação do Campo, a expressão campo é compreendida como um lugar de produção de 

vida, dinâmica própria de trabalho e de cultura, com possibilidades diversas que dinamizem a 

ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência social e com as 
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realizações da sociedade humana, considerando que estas questões estão intrínsecas a situação 

educacional, portanto, exigem políticas próprias e adequadas a esta realidade (CALDART, 2003). 

Se em âmbito nacional identificamos nos últimos anos a ampliação das experiências de 

formação por alternância a partir do conjunto de ações do movimento da Educação do Campo, no 

Estado do Espírito Santo, território onde surgiu as primeiras experiências brasileiras de Pedagogia 

da Alternância, identificamos um fenômeno novo – a emergência de experiências educativas 

fundamentadas na Pedagogia da Alternância, na rede municipal e estadual de educação e em 

assentamentos da reforma agrária nas diferentes modalidades de ensino. 

ORIGENS DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA  

O contexto no qual emerge a proposta educacional intitulada Pedagogia da Alternância tem 

suas origens na década de 1930, na França, embasada nas necessidades do povo camponês. Tal 

proposta educativa foi marcada pela organização de um grupo de famílias de pequenos agricultores 

na busca de alternativas para a educação de seus filhos. Desde o início, buscaram consolidar um 

amplo movimento de pesquisa-ação com base na criatividade e na experimentação (GIMONET, 

2007). 

Na América Latina a primeira experiência ocorreu no Brasil, em 1968, no estado do Espirito 

Santo, com influência diretamente da Itália, através das Escolas Famílias Agrícolas (EFAs). 

Paralelo ao movimento de expansão das EFAs em vários estados brasileiros, vivenciamos o 

surgimento das Casas Familiares Rurais. 

A articulação dessas experiências educativas de formação por alternância ocorreu em 2005, 

por ocasião do VIII Encontro internacional da Pedagogia da Alternância, que resultou na construção 

da rede nacional dos Centros Familiares de Formação por Alternância, conhecidas como CEFFAs 

(SILVA e QUEIROS, 2007). 

OS QUATRO PILARES DOS CEFFAS 

O CEFFAS se fundamenta-se em quatro pilares: 1) A Pedagogia da Alternância, 2) a 

Associação dos Pais, 3) a Formação Integral dos jovens, e 4) o Desenvolvimento do Meio. 

A Pedagogia da Alternância possibilita o aprendizado nos diferentes tempos e espaços de 

formação – quando o estudante está no espaço escolar e quando está na sua realidade com sua 

família, uma formação que possibilita a integração teoria e prática. Nesta perspectiva, “são 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1369 

utilizados diversos instrumentos pedagógicos, como o Caderno de Vida, Plano de Estudo, 

Colocação em Comum, Estágio, Visitas a Comunidade, Visitas e Viagem de Estudo, Intervenções 

Externas, Caderno Didático e Projeto Profissional do Jovem” (MELO, 2013, p.14). 

A associação faz com que a família perceba o seu papel de educador juntamente com o 

monitor. O ensino por meio da Alternância vai se concretizando com a família e a comunidade, 

contribuindo assim para o processo de formação dos estudantes que é associado a três parceiros: 

escola- família-comunidade (MELO, 2013). 

O pilar, Formação Integral, corresponde, no sentindo do estudante, não somente se formar 

em um ensino técnico ou profissional, mas também que sua formação seja para a vida e para o 

trabalho, tornando-se um sujeito capaz de ser autônomo e crítico da realidade social. 

Por fim, o pilar do desenvolvimento do meio, refere-se a capacidade de associar o trabalho 

da família com o estudo, sendo possível realizar o ensino de ciências com a realidade do estudante, 

despertando a curiosidade e a vontade de aprender. 

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA, PLANO DE ESTUDO E ENSINO DE CIÊNCIAS  

Como vimos anteriormente, a Pedagogia da Alternância possibilita o aprendizado nos 

diferentes tempos e espaços de formação – quando o estudante está no espaço escolar e quando está 

com sua família, uma formação que possibilita a integração teoria e prática. Nesta perspectiva, são 

utilizados diversos instrumentos pedagógicos. O Plano de Estudo (PE) é considerado um 

fundamental instrumento por possibilitar articulação com os demais instrumentos e a relação teoria-

prática. (GIMONET, 2007). 

O PE possui três princípios importantes: 

O primeiro princípio é a pergunta, em que os conhecimentos gerados no decorrer do 

PE, são vindos a partir das perguntas. O segundo princípio é o de transformação de 

ideias a partir de diálogo de conhecimentos práticos e teóricos, permitindo os sujeitos 

uma tomada de consciência, com isso surge o terceiro princípio que é a práxis, em que 

a reflexão instiga animo de transformação (BRUM e TELAU 2016 p.12). 

Esse instrumento pedagógico na EMEFERC Agostinho Partelli se estrutura de acordo com a 

tabela 1 localizada em anexos. 

Este instrumento pedagógico é elaborado a partir do tema gerador do semestre onde os 

estudantes se organizam e produzem questões que querem saber sobre o tema, depois disso o 
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educador analisa as questões e produz uma ficha de pesquisa em forma de questionário, para cada 

um pesquisar em sua comunidade. Sendo assim o estudo acontece a partir da realidade como forma 

de investigação. 

METODOLOGIA 

A pesquisa será de abordagem qualitativa, estabilizando um processo de reflexão, sobre uma 

pratica pedagógica no ensino de ciência, entendendo que este estudo é uma análise descritiva, não 

precisando de dados numéricos. A pesquisa acontecerá em uma Escola Comunitária Rural, que 

trabalha com a Educação do Campo através da Pedagogia da Alternância, a escola recebe 

estudantes das series do 6° ao 9° ano do ensino fundamental. O foco da pesquisa se dá na disciplina 

de ciências, da turma do 8° ano. 

Para alcançar o objetivo desse estudo, tracejamos as seguintes etapas: A primeira etapa de 

caráter bibliográfico, “a pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes 

relacionados com o tema” (Marconi e Lakatos, 2003 p 158).  Esta etapa também se baseia em 

pesquisa documental, elencando o aprofundamento das reflexões sobre o Plano de Estudo e sua 

relação com a disciplina de ciências nessa escola, sempre que for necessário no transcorrer da 

pesquisa irei recorrer a esses documentos assim como destaca Lakatos e Marconi 2003: 

A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. 

Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois (p, 

174). 

A segunda etapa corresponde a elaboração e desenvolvimento do instrumento de coleta de 

dados. Haverá a produção de um questionário para dois educadores responderem, cada um dos 

educadores é importante neste processo da pesquisa, pois eles têm a função de orientar PE, assim 

como desenvolver alguns dos conteúdos da disciplina de ciências a partir do PE. 

A terceira etapa da pesquisa será constituída pelo processo de organização, sistematização e 

análise dos dados a partir dos pressupostos do método análise de conteúdo. O objetivo principal da 

análise de conteúdo é a manipulação das mensagens, tanto do seu conteúdo, quanto da expressão 

desse conteúdo, a fim de evidenciar indicadores que permitam fazer inferências e interpretar a 

realidade estudada (FRANCO, 2012).A partir dessa etapa de análise de dados, será desenvolvido 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1371 

uma metodologia para aplicação de uma sequência didática, com o objetivo de contribui com o 

educador de ciências em conteúdos abordados a partir do PE. 

A quarta e última etapa envolve a conclusão deste projeto de estudo com escrita e defesa da 

dissertação de mestrado, com base nos dados obtidos ao longo do seu desenvolvimento. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Ressaltamos que este trabalho é resultado preliminar de um projeto de pesquisa de mestrado, 

este primeiro resultado teve como objetivo fazer uma reflexão de parte das primeiras revisões 

bibliográficas. Deste modo constatamos que trabalhar com essas práticas pedagógicas na educação 

do campo, reafirma o quanto uma educação é transformadora na vida de um sujeito, o ensino por 

meio do instrumento pedagógico que é o Plano de estudo a partir da Pedagogia da alternância 

tratado aqui, vem quebrar alguns paradigmas que estão colocados dentro de escolas. Constata-se 

que educar através desse instrumento facilita e instiga o estudante a aprender de forma dialógica e 

contextualizada, pois ele consegue assimilar conteúdos científicos curriculares que permitem 

compreender de forma crítica a sua realidade. 

Essa metodologia, facilita o estudante adquirir conhecimento além das  quatro paredes da 

escola, ela possibilita o mesmo a ter seu próprio senso crítico, com isso este sujeito pode fazer 

diagnósticos da sua realidade a partir da teoria estudada na escola, utilizar do conhecimento 

cientifico para compreender as coisas que o rodeia, não deixando de também acreditar no 

conhecimento popular contribuindo assim para a formação integral do sujeito. 
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ANEXOS 

Tabela 1 

 

Resumo 

A presente pesquisa em andamento visa aprofundar o conhecimento sobre a prática da alternância 
educativa na Educação do Campo, colocando foco no diálogo do Plano de Estudo (PE) no Ensino de 
Ciências, analisando o processo de construção didática do Plano de Estudo no marco do ensino de 
ciências. O Plano de estudo é considerado um instrumento pedagógico fundamental dentro das 
experiências de educação do campo com a Pedagogia da Alternância, pois é a partir dele que vão 
acontecendo as atividades pedagógicas nas escolas, é um instrumento que perpassa por todas as 
disciplinas. A pesquisa é realizada no Espírito Santo, onde originou as escolas com Pedagogia da 
Alternância no Brasil, em uma experiencia recente de uma escola comunitária rural, os sujeitos dessa 
pesquisa será educadores que trabalham e já trabalhou com esse instrumento pedagógico dentro da 
disciplina de ciências para o ensino e aprendizagem dos estudantes. Essa pesquisa também tem como 
objetivo a construção de uma metodologia para aplicar uma sequência didática para contribuir e facilitar 
o trabalho do educador que seja novato nessa experiencia de educação. O interesse por pesquisar esta 
temática surge desde a graduação durante os estágios supervisionados, também pelo sentimento de 
pertença a essa escola, por acreditar que ela contribui grandiosamente para a formação integral de 
diversos sujeitos através, dos instrumentos pedagógicos utilizados, principalmente quando se relaciona 
ao PE, que já pode constatar como resultado dessa pesquisa que  é um instrumento pedagógico  que 
aproxima o estudante da sua realidade , podendo aprofundar sua vivencia do dia a dia com conteúdo 
científicos estudados dentro das disciplinas. 

Palavras-chave: Educação do Campo; pedagogia da alternância, Plano de Estudo; Ensino de ciências; 
instrumento pedagógico; 
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INTRODUÇÃO 

As reflexões apresentadas neste texto abrangem um recorte dos dados de uma pesquisa, em 

andamento, do curso de mestrado em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS). Como parte de aprimoramento do referencial teórico-metodológico, 

realizou-se um mapeamento dos trabalhos produzidos em todo território brasileiro, por meio de 

consulta de teses e dissertações, indexados em bancos de dados da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior 

(CAPES) com o recorte temporal de 2009 a 2019. 

O objetivo central deste processo fora compreender o que dizem as pesquisas acerca de 

“sentido de número” desenvolvidas no ciclo da alfabetização (1º ao 3º ano), sendo este critério 

importante por dizer respeito ao contexto da dissertação da autora deste trabalho. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A importância dos indivíduos, em geral, e dos alunos, em particular, terem um “bom” 

sentido de número, é hoje reconhecida por vários autores e documentos de natureza curricular. 

Segundo McIntosh, Reys e Reys, (1992), a Matemática era vista como uma atividade que deveria 

ser construída com base na compreensão, contrapondo a um ensino tradicional em que os alunos se 

limitavam a memorização de uma série de procedimentos algorítmicos, sem a compreensão dos 

procedimentos de cálculos, ou compreensão dos números para fazer adequações para as situações 

que lhes eram propostas para resolver. 

Definir sentido de número não é uma tarefa simples, educadores e investigadores 

matemáticos como, por exemplo, McIntosh, Reys e Reys, (1992) e Greeno, (1991), consideram isso 

algo difícil e, por muitas vezes, optam por indicar algumas características como: compreender os 

números e as operações, bem como desenvolver estratégias flexíveis de resolver problemas a qual 

pode se fazer a aplicabilidade de um algoritmo convencional ou simplesmente não ter que aplicá-lo, 

como cálculo por estimativa, cálculo mental e inferências (MCINTOSH; REYS; REYS, 1992). 

Ao se aproximar das contribuições de investigadores em Educação Matemática e da 

Psicologia Cognitiva, os autores Macintosh, Reys e Reys (1992) definem “sentido de número” 

como sendo uma construção e entendimento que os alunos fazem como, por exemplo, a leitura e 

interpretação de diferentes situações a partir de suas experiências no meio social, tendo a 
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capacidade de pensar matematicamente nas práticas, em que estimar e calcular são formas flexíveis 

que envolvem também inferências e julgamentos quantitativos (GREENO, 1991). 

McIntosh, Reys e Reys (1992), partem do princípio investigado em torno do sentido de 

número: 

O sentido de número refere-se ao conhecimento geral que uma pessoa tem acerca de 

números e das suas operações a par com a capacidade e inclinação para usar esse 

conhecimento de forma flexível para construir raciocínios matemáticos e desenvolver 

estratégias úteis para lidar com números e operações. Reflecte uma inclinação e uma 

capacidade de usar números e métodos quantitativos como meio de comunicação, 

processamento e interpretação de informação. Resulta numa perspectiva de que 

números são úteis e de que existe uma certa ordem na Matemática (MCINTOSH; 

REYS; REYS, 1992, p. 4). 

O sentido de número é entendido, segundo Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999, p. 46) 

como “[...] uma compreensão global do número e das operações, a par da capacidade de usar essa 

compreensão de maneira flexível para fazer julgamentos matemáticos e desenvolver estratégias 

úteis de manipulação dos números e das operações”. Esse sentido implica, por sua vez, perceber e 

conhecer diferentes utilizações dos números e compreender o que acontece quando se atua com 

eles, compreendendo as suas várias utilizações no dia a dia (SERRAZINA, 2002). 

Salientando que “[...] uma pessoa com bom sentido de número pensa e reflecte sobre os 

números, operações e resultados que vai produzindo” (MCINTOSH; REYS; REYS, 1992, p. 8). 

Dessa forma, um sentido de número bem desenvolvido auxilia a flexibilizar as formas de resolver 

problemas, como também um sentido de controle sobre os números, o que é fundamental para a 

aprendizagem matemática. Quanto ao envolvimento do sujeito, deve ser ativo de maneira 

processual, de forma que promova o engajamento, curiosidade e a exploração em todos os níveis. 

Assim, “[...] o sentido de número é demostrado de várias formas à medida que o aluno se empenha 

no pensamento matemático” (MCINTOSH; REYS; REYS, 1992, p. 3). 

Neste contexto, o desenvolvimento do sentido de número é um processo progressivo e 

evolutivo, exigindo que a leitura e a interpretação do número operem em qualquer situação. 

Portanto, permite que as crianças lidem de forma flexível na realização de tarefas matemáticas com 

autonomia de pensamentos, utilizando diferentes estratégias de resolução de problemas, deixando o 

indivíduo com a capacidade de se mover matematicamente com maior agilidade (MCINTOSH; 

REYS; REYS, 1992). Essa destreza pode ser evidenciada por alguns indicadores como a capacidade 
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de: “[...] a) Realizar cálculo mental flexível; b) Realizar estimativas e usar pontos de referência; c) 

Fazer julgamentos quantitativos e inferências; e d) Estabelecer relações matemáticas” (SPNILLO, 

2014, p. 22). 

Em síntese, diante das indicações da literatura especializada na temática, para desenvolver 

sentido de número é necessário estabelecer um trabalho que favoreça aos educandos usar múltiplos 

conhecimentos sobre os números e suas operações, mas isso não se restringe apenas ao contexto 

escolar, se desenvolve também fora do espaço deste espaço, embora a escola possa vir a tornar o 

ambiente mais propício e capaz de contribuir para o desenvolvimento de um sentido de número 

(SPINILLO, 2014). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Foi estabelecida como metodologia para este estudo uma investigação de cunho qualitativa 

de caráter descritivo-analítica, o que permite ao pesquisador compreender o contexto no seu cenário 

natural. O uso da pesquisa qualitativa é extremamente amplo e flexível, podendo esta ser 

empregada para estudar uma imensa gama de fenômenos, indivíduos e situações (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1995). Estudos desta natureza se fazem necessários para compreender as práticas em 

torno do objeto pesquisado, pois a pesquisa qualitativa “[...] envolve a obtenção de dados 

descritivos, obtido no contato direto do pesquisador com a situação estudada [...]” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1995, p. 13). 

Segundo Ferreira (2002, p. 258), os estudos relacionados ao “estado da arte” podem ser 

definidos como uma modalidade de pesquisa bibliográfica, tendo por objetivo “[...] mapear e de 

discutir certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que 

aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares [...]”, 

desta forma, possibilita colocar em ordem diversas informações, além de compreender as relações 

existentes entre elas. 

No desenvolvimento da proposta deste artigo, toma-se como base parte do processo da 

constituição do referencial teórico da dissertação em desenvolvimento, a qual envolve os seguintes 

descritores de pesquisa “sentido de número”, “tarefa escolar” e “relação família-escola”. O diálogo 

aqui constituído tentará apresentar dados do levantamento das pesquisas que abordam o descritor 

“sentido de número” na última década (2009 a 2019). Buscou-se evidenciar pesquisas próximas da 

desenvolvida pela autora que envolve processos da contribuição da família ao sentido de número 

em situações de tarefas escolares. Para tanto, realizou-se um mapeamento da produção de 
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conhecimento sobre as temáticas em todo o território brasileiro por meio de consulta ao banco de 

teses e dissertações da BDTD e da CAPES. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A aproximação com as bases de dados mencionadas oportunizou localizar, entre 2009 a 

2019, 101 (100%) estudos que versam sobre os três descritores gerais da investigação de mestrado 

em curso. Do quantitativo geral, 7 (6,93%) relacionam-se com “sentido de número”, 15 (14,85%) 

ao descritor “tarefa escolar” e 79 (78,22%) sobre “relação família-escola”. 

O volume de teses e dissertações encontrado evidencia certo distanciamento, em termos 

numéricos do quantitativo de estudos, entre os níveis de pesquisa e região de produção. A maioria 

proporção dos trabalhos encontrados são no nível de mestrado contabilizando 64 (64%) títulos, no 

caso das teses 37 (36%) investigações apareceram nas bases. 

Com base na triagem de discussão dos estudos por descritores, cumpre salientar, mais uma 

vez, que a pesquisa de mestrado da autora deste texto localiza-se no âmbito do ciclo da 

alfabetização (1º ao 3º ano), o que implicou na necessidade de filtrar ainda mais as produções, com 

objetivo de encontrar as que estão neste nível de escolarização. Nesse processo, as pesquisas sobre 

“sentido de número” nos três primeiros anos do Ensino Fundamental foram: Batista (2009), Cruz 

(2015), Campos (2017), Zancan (2017) e Sander (2018). 

O estudo de Batista (2009), descreve que o sentido de número pode ser definido como uma 

habilidade cognitiva que permite interagir e realizar atividades do cotidiano envolvendo a 

Matemática. Investigou o sentido de número em crianças entre 6 a 8 anos em relação a diferentes 

tipos de medidas (volume, tempo, massa, distância e comprimento). Os resultados obtidos sinalizam 

que as tarefas em geral relacionadas às medidas de comprimento, massa, distância e volume, 

permitem com que as crianças consigam explicitar verbalmente as suas justificativas e repostas, 

indicando assim um sentido numérico elaborado para esta capacidade (BATISTA, 2009). 

Cruz (2015) teve por objetivo investigar acerca do papel desempenhado pelas diferentes 

experiências extraescolares no conhecimento matemático em crianças do 1º e 2º ano do Ensino 

Fundamental. O conhecimento matemático abordado neste estudo se refere ao sentido de número, 

bem como averiguar a compreensão das crianças sobre o que isso representa para elas, para que 

servem e quando utilizá-los. As experiências extraescolares considerada são de ambientes distintos, 

as quais estão associadas em dois contextos sociais: um ambiente é residir com a família e outro 
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residir em instituição de acolhimento, em que as atividades específicas de cada um desempenham 

papéis diferentes na construção do sentido de número, e que as atividades matemáticas feitas no 

ambiente doméstico têm potencial de serem mais favoráveis para o sentido de número (CRUZ, 

2015). 

Discutiu Campos (2017), em sua tese de doutorado, como a Educação Estatística pode 

contribuir para que os educandos desenvolvam o sentido de número se envolvendo nas tarefas, 

diálogos e brincadeiras. Para a realização da pesquisa, a autora buscou o desenvolvimento com 

crianças que estudam no 1º ano do ciclo de alfabetização. Ela ainda ressalta que as tarefas do cunho 

estatístico favoreceram a exploração de números e suas relações, a partir de um cenário que 

propiciou as crianças coletarem, analisarem e a operarem os dados pelas realizações de tarefas 

propostas para o raciocínio e aprendizagem de conceitos matemáticos (CAMPOS, 2017). 

Já o trabalho de Zancan (2017), apresentou uma análise das atividades didáticas propostas 

por professores para alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental. A pesquisa transcorreu com o 

objetivo de desenvolver, implementar e avaliar um método de ensino que promova a uniformidade 

da turma em relação a agilidade e acurácia em aritmética básica e que estimule os alunos a 

construírem estratégias de cálculo mental. Entretanto, a autora evidenciou que na sequência 

numérica, contagem, operações de adição e subtração não foi encontrado um ensino sistematizado 

de conteúdos matemáticos com o objetivo de desenvolver os conhecimentos necessários ao cálculo 

mental (ZANCAN, 2017). 

O último trabalho localizado, a tese da autora Sander (2018), teve por objetivo fazer uma 

análise com a finalidade de compreender a relação entre a percepção sobre a autoeficácia na 

resolução de tarefas numéricas e o sentido de número dos alunos no 3.º ano do Ensino Fundamental. 

A autora, para o desenvolvimento da proposta, ancorou-se em dois aspectos teóricos, cujo primeiro 

integra a crença de autoeficácia e no segundo momento o estudo do sentido de número. Como 

principal resultado, percebe-se que mesmo que os alunos possuam crenças positivas de autoeficácia 

em tarefas numéricas, é preciso também dar mais atenção ao desenvolvimento de aspectos 

cognitivos e afetivos no ensino da Matemática, isso para que ele se concentre em outros métodos de 

cálculo, como o cálculo mental e de estimativa (SANDER, 2018). 

Como vimos, as teses e dissertações aqui referenciadas tiveram foco nos primeiros anos 

escolares e sinalizam para a necessidade de aprimoramento em referencias teóricos do campo, 

principalmente, àqueles que se centram no papel que a família representa para este contexto. 
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CONCLUSÕES 

A experiência de contato direto com a produção do conhecimento do campo de “sentido de 

número”, especialmente no ciclo da alfabetização, possibilitou a pesquisadora, aluna de um 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, perceber que seu objeto de estudo é 

relevante e que este poderá vir a contribuir com o estudos da área, uma vez que, grande parte das 

pesquisas centram-se no ambiente escolar e demonstram ser preciso conhecer outros espaços-

tempos de aprendizagem matemática das crianças, neste caso que diagnostique o papel da família 

no desenvolvimento do sentido de número em crianças do ciclo da alfabetização.  

Em síntese, em termos conceituais, os trabalhos aqui referenciados entram em um consenso 

de que para de promover o sentido de número, é preciso conceber este termo em uma compreensão 

global e flexível sobre números e operações, com o intuito de entender os números e as suas 

relações e desenvolver estratégias úteis e eficazes para cada utilização em seu cotidiano. Assim, 

compreender a existência de múltiplas estratégias se mostra fundamental em vários momentos no 

desenvolvimento do sentido do número, pois inclui o reconhecimento de haver diversas maneiras e 

destreza para resolver um problema.  
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Resumo 

Este artigo apresenta reflexões sobre a parcela de um estudo que culminará na elaboração de uma 
dissertação de mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – 
PPGEduMat – da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, Campo Grande – MS. Em 
termos de justificativa, defende-se, neste texto, a importância de se ter um bom sentido de números 
para os indivíduos e, em particular, aos alunos que se encontram em fase inicial de escolarização. A 
temática em questão é, atualmente, reconhecida como fundamental ao avanço na aprendizagem 
matemática por vários autores e documentos de natureza curricular. Em termos metodológicos, 
sustenta-se o trabalho a partir de um mapeamento realizado no banco de teses e dissertações da 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), no período de 2009 a 2019, com objetivo de levantar estudos que 
pudessem contribuir para o aprimoramento do trabalho de mestrado da autora. Face ao trabalho 
empreendido na busca mencionada, considera-se foco aqui expor algumas considerações sobre teses e 
dissertações que envolveram o sentido de número nos anos iniciais. Do quantitativo geral de pesquisas 
encontradas, ocorreu um filtro a partir do crivo que levou em consideração estudos realizados 
específicos no ciclo da alfabetização (1º ao 3º ano). No que respeita a metodologia empregada, adota-se 
uma abordagem qualitativa do tipo estado da arte, que envolveu a fase inicial da constituição do 
referencial teórico ao trabalho de dissertação da proponente deste pôster. Observou-se que o 
levantamento, além de permitir visualizar o perfil dos trabalhos como a problemática, instrumentos 
metodológicos e os participantes das pesquisas, contribuiu ainda para exprimir a região que reuniu o 
maior número de teses e dissertações no período selecionado. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Sentido de Número; Ciclo da alfabetização. 
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Resumo 

O painel aborda questões relacionadas a processos educacionais institucionalizados na infância e na 
vida adulta, sendo composto por três estudos de identidades específicas, mas que carregam em comum 
o interesse pelas práticas docentes e o desejo de contribuir com o debate no campo pedagógico, 
vislumbrando mudanças nessas práticas. O primeiro artigo ampara-se em um referencial sobre docência 
e ensino (FREIRE, 2014; FREIRE, 1988, 1996, 1998; LIMA, 2009; VEIGA, 1993; ZABALA, 1998) e 
apresenta discussão teórica acerca das práticas docentes tradicionais no ensino superior, que levam a 
um desinteresse dos estudantes. Questiona essas práticas e discute o papel da didática na construção do 
“ensinar com alegria”, capaz de provocar interesse nos educandos e promover a aprendizagem 
prazerosa. O segundo trabalho, fundamentado em Freire (2000) e Jardilino e Araújo (2014), também 
aborda a educação na fase adulta, focando, todavia, nas práticas docentes na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). Interroga a didática e as metodologias de alfabetização na EJA e analisa uma experiência 
com metodologias ativas em uma escola pública cearense. O estudo que encerra o painel investiga os 
conceitos de crianças e infâncias na ótica de professoras de educação infantil. Amparado na Sociologia 
da infância (CORSARO, 2002; SARMENTO, 2005), analisa implicações das concepções docentes 
sobre crianças e infâncias na construção das práticas pedagógicas das professoras. De maneira geral, os 
três estudos sinalizam a importância da reflexão crítica no exercício da docência em qualquer nível, 
etapa ou modalidade educacional. Também defendem a necessidade urgente de construção de práticas 
docentes afinadas com as necessidades e os interesses dos educandos em todo e qualquer contexto. 
Para que isso se concretize, é necessário, entre outras coisas, que o professor acrescente doses 
cotidianas de ousadia ao seu fazer docente, resistindo e insurgindo contra velhas práticas autoritárias, 
monótonas, desestimulantes e antidemocráticas. 

Palavras-chave: Práticas docentes. Educação infantil. Ensino superior. Educação de Jovens e Adultos. 

É POSSÍVEL ENSINAR COM ALEGRIA! DIDÁTICA E DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 
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INTRODUÇÃO 

Eu sei que aprendo nos livros, 

Eu sei que aprendo no estudo, 

Mas o mundo é variado 

E eu preciso saber tudo! 

[…] 

Aprende-se o tempo todo, 

Dentro, fora, pelo avesso, 

Começando pelo fim 

Terminando no começo! 

(BANDEIRA, 2012, p. 12). 

Os versos de Pedro Bandeira traduzem um dos aspectos mais belos da vida do ser humano: a 

possibilidade de aprender. É fato que o aprender em si não constitui uma mudança real, como 

postulado na memorável frase atribuída a Paulo Freire: “Educação não transforma o mundo. 
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Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. Todavia, a educação constitui uma 

ferramenta fundamental no processo de transformação social; assim, uma vez que o sujeito aprende, 

abre-se diante dele a possibilidade de se transformar e de ensinar. 

Está nas lembranças de muitas pessoas que passaram pela escola a professora ou o professor 

que promoveu o maravilhamento diante da percepção da aprendizagem, causando assim a 

transformação do comportamento, do pensamento e, possivelmente, da ação. Cabe ao docente, no 

processo de educação institucionalizada, a responsabilidade pelo brilho no olhar e pelas conquistas 

do que não se sabia e não se podia fazer e, como num passe de mágica, passou-se a conhecer, a 

construir, a manipular, a ser. 

Essa recordação traz alegria e provoca a reflexão sobre a maravilha do aprender. Sobre a 

relevância de acessar o conhecimento e, com isso, poder transformar a vida, as condições de 

trabalho, as relações interpessoais, a realidade. Sobre ser e se ver, diante desse mundo tão 

excludente e contraditório, não apenas reprodutor passivo, mas coprodutor da cultura, partícipe 

ativo da história, protagonista singular e universal da trama social. 

Todavia, ao transitarmos em contextos distintos de educação, como por exemplo escolas de 

educação infantil e universidades, parece que esse maravilhamento vai se apagando com o tempo, 

permanecendo apenas como uma lembrança longínqua. À medida que se avança nos níveis 

educacionais, o ensino parece se tornar cada vez mais tradicional, afastando-se do mundo e se 

enclausurando nas salas de aula, tornando-se, muitas vezes, um peso, uma atividade desinteressante 

e sem graça para os estudantes. É esse o cenário, tantas vezes montado no ensino superior, em que 

estudantes adultos parecem ter perdido a licença para sonhar, fantasiar, criar e se maravilhar. 

Consideramos, entretanto, que o aprender oferece múltiplas possibilidades a todas as 

pessoas e, por isso, dispomo-nos, neste texto, a discutir o ensinar, articulando os diversos elementos 

envolvidos nesse processo à dimensão da didática. As percepções antes expostas têm nos levado a 

refletir sobre a possibilidade de um ensino e, consequentemente, uma aprendizagem, no ensino 

superior regado pelo maravilhamento tão comum às crianças. 

Inspiradas pelas ideias freirianas, perguntamo-nos retoricamente: é possível ensinar com 

alegria? Freire (1998) nos fala de um ensinar com alegria talvez utópico, mas, certamente, 

necessário. Desse modo, neste artigo, articulamos um diálogo acerca das contribuições da didática 

para o ensinar com alegria na educação superior. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As discussões aqui estabelecidas estão fundamentadas em autores diversos que, de maneira 

geral, abordam questões relacionadas à docência, ao ensino e à didática. Saviani (2007), Libâneo 

(1985) e Freire (1998) auxiliam nas reflexões acerca de um ensino de características eminentemente 

tradicionais. Encontramos no próprio Paulo Freire e em Alves (1994) os elementos para 

defendermos a possibilidade de outro modo de ensino: o ensinar com alegria. Freire (1998), Freire 

(2014), Aguiar (2004), Zabala (1998), Luckesi (2008), Passos (2015), Castanho e Castanho (1995), 

Hoffmann (2012) e Veiga (1993) se juntam a esse diálogo e oferecem ricas contribuições ao debate 

acerca do fazer docente, da didática e das relações professor-aluno. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Situado no âmbito das pesquisas qualitativas em educação, este estudo se classifica como 

teórico e bibliográfico, que, na perspectiva de Gil (2008, p. 50), é aquele construído “[…] a partir 

de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” Ainda que a 

pesquisa bibliográfica, como frisa o autor, constitua uma etapa necessária em qualquer tipo de 

pesquisa científica, “há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas” 

(GIL, 2008, p. 50), como é o caso desta. 

O conjunto dos procedimentos metodológicos envolveu leituras individuais e coletivas, 

elaboração de fichamentos e resumos lidos, momentos de estudos e debates acerca dos textos-

referência, escrita e revisão textual. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: ELEMENTOS ENTRELAÇADOS NO 

PROCESSO DE ENSINO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Desejamos trazer para o centro desse debate o ensinar, mas não qualquer ensinar. Interessa-

nos refletir sobre o ensinar daqueles que desafiam o que está posto e pré-determinado a fim de 

despertar o desejo de acessar o desconhecido, ou o conhecido, porém de uma forma própria, 

diferente das que se apresentam comumente. O ensinar que aprende constantemente, pois “A 

atividade docente de que a discente não se separa é uma experiência alegre por natureza.” (FREIRE, 

1996, p. 53). 
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Corroborando essa máxima, Rubem Alves (1994, p. 10) considera que “O mestre nasce da 

exuberância da felicidade. E, por isso mesmo, quando perguntados sobre a sua profissão, os 

professores deveriam ter coragem para dar a absurda resposta: ‘Sou um pastor da alegria…’”. 

O professor que privilegia a alegria no ensinar reconhece, nessa ação, a possibilidade de 

efetivamente promover a atividade, a criticidade, a cooperação, a contextualização do que se ensina. 

Tem a convicção de que todos os envolvidos nesse processo são únicos e fazem parte de um belo e 

colorido arco-íris de saberes e desejos, ousadia e receio, hesitação e atitude e, por isso mesmo, 

necessitam interagir, descobrir e construir caminhos transitáveis pelo mundo, pela cultura, com os 

pares. 

Contudo, a situação da educação e da formação docente é bastante crítica e isso não é 

recente. Cada vez mais o Estado precariza o ensino dado à classe trabalhadora e oferece apenas o 

que lhe é vital à sobrevivência, ao passo que exige as competências para o mercado de trabalho. 

Custeia apenas o que gera lucro, e, dadas as circunstâncias, como conscientizar os indivíduos e 

ensinar com alegria se a escola muitas vezes poda professores e, por extensão, os alunos, que 

crescem e reproduzem conceitos vistos outrora? 

Entendemos que a alegria do ensinar não prescinde da responsabilidade e do compromisso 

com o aprender. Com efeito, ocupa-se maioritariamente com este, pois o docente se sabe inteiro ao 

ver o reflexo do ensinado nas aprendizagens, no despertar da curiosidade epistemológica que gera 

atividade e provoca busca e reflexão. Com Paulo Freire, reiteramos o equívoco de se considerar 

seriedade e alegria inconciliáveis na docência. No contrafluxo dessa ideia, nosso filósofo assevera: 

[…] quanto mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha 

docência, tanto mais alegre me sinto e esperançoso também. A alegria não chega 

apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e 

aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria (FREIRE, 

1998, p. 160). 

Entendemos que a postura pedagógica diante do ensino, ainda que envolva escolhas 

pessoais, reflete elementos de uma identidade docente produto de anos de escolarização, histórias 

de vida, relações experimentadas, embates travados na formação contínua, elemento constitutivo 

fundamental da identidade docente (AGUIAR, 2004). Formação que não se dá somente em um 

curso, mas que se conforma como um mosaico nas salas de aula e corredores das instituições, nas 

relações interpessoais, na atenção ou falta dela às tantas vozes e ações que se misturam na complexa 

jornada curricular. 
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As interações entre professores e alunos proporcionam aprender e ensinar aos dois se estes 

estão em comunhão, se o encontro afetuoso acontece e o vínculo se constrói, pois, como seres 

inacabados, estamos sempre aprendendo, uma vez que “o inacabamento do ser ou sua inconclusão é 

próprio da experiencia vital. Onde há vida há inacabamento” (FREIRE, 1998, p. 55). Se nos 

reconhecemos assim, a jornada em busca do conhecimento não para. É sempre nova, diferente, 

inesperada. 

Acreditamos na possibilidade de um ensino superior que se assemelhe à educação infantil, 

não no sentido pueril, mas numa direção que possa causar o maravilhamento diante do conhecer e 

do compartilhar, da avidez pelas descobertas e da disponibilidade constante às construções na busca 

de compreender o mundo. De estudantes e professores envolvidos nos processos de ensino e de 

aprendizagem de forma ativa, criativa, desafiante e prazerosa. Para tanto, são relevantes e 

necessárias as contribuições da Didática entendida como um campo do saber que se ocupa de 

compreender o processo multifacetado do ensino e, por extensão, da aprendizagem. 

No processo de educar, o educador lança mão de diversos contributos ao seu fazer. Como 

destaca Freire (2014, p. 63-64), no seu cotidiano faz arte, ciência e política. 

Faz política, quando alicerça seu fazer pedagógico a favor ou contra uma classe social 

determinada. Faz ciência, quando estrutura sua ação pedagógica, apoiado no método 

de investigação científica. Faz arte, porque se defronta com o processo de criação, 

porque valoriza a estética na sua prática educativa ao lidar com o imaginário e o 

inusitado cotidianamente. 

Nessa direção, o ensinar assume um papel que vai de encontro à educação bancária, que 

transforma a ação de educar em “[…] um ato de depositar, em que os educandos são os depositários 

e o educador o depositante.” (FREIRE, 1988, p. 58). A maneira tradicional de conceber a educação 

é “[…] caracterizada pela passividade, transmissão de conteúdos, memorização, verbalismo, etc.” 

(SAVIANI, 2007, p. 68). 

Esse pensamento é compartilhado por Libâneo (1985, p. 7), que caracteriza a tendência 

tradicional como aquela cuja ênfase recai sobre “[…] o ensino humanístico, de cultura geral, no 

qual aluno é educado para atingir, pelo próprio esforço, sua plena realização como pessoa”. Ou seja, 

a responsabilidade do aprender é atribuída ao estudante, que, caso não obtenha êxito, terá sido por 

não se esforçar suficientemente.Apontando a ausência de relações do cotidiano e realidade social 

dos estudantes com os conteúdos, procedimentos didáticos e a relação professor-aluno, o autor 

enfatiza “[…] a predominância da palavra do professor, das regras impostas, do cultivo 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1387 

exclusivamente intelectual.” (LIBÂNEO, 1985, p. 7). Trata-se de uma concepção de educação que 

se desvincula da esfera afetiva, do envolvimento do professor com o processo e gera passividade, 

reprodução social e comportamentos destituídos de criticidade e autonomia. 

Em contrapartida, há concepções de educação que veem o aprendiz como potente e capaz, 

responsabilizando-se pela sua aprendizagem. Nelas, todos os envolvidos são responsáveis pela 

aprendizagem. Os estudantes, conscientes disso, poderão se tornar autônomos e buscar as respostas 

para compreender a vida, o mundo ao seu redor, a cadeia de informações que mantém a sociedade 

viva. Nessa ótica, ocorre um processo de ensinar que traz embutido em si o aprender, o qual “pode 

deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais criador” (FREIRE, 

1998, p. 27). 

O compromisso com o aprender dos estudantes do ensino superior, profissionais em 

potencial, desafia os professores a compreenderem como se dá esse processo, que acontece envolto 

a situações orientadas para a construção do saber. Desse modo, tomar consciência de que, no 

processo de ensino, há elementos que se entrelaçam e o fazem acontecer é um ponto crucial na 

atividade docente. 

O planejamento, enquanto ação projetiva, é ponto de partida da ação docente. Alertas às 

novidades que podem emergir, professores procuram, de certo modo, antever a sala de aula e o que 

nela pode acontecer, embora carreguem a certeza de que nem tudo sairá da maneira pensada. 

O planejamento guia e orienta ações que têm como fim a aprendizagem. Isso exige decisão 

do professor “[…] sobre o quê e o como ensinar, com base nas concepções do porquê e do para quê 

ensinar. Não são, portanto, decisões meramente técnicas, uma vez que envolvem escolhas, 

interesses e fundamentam-se em valores” (PASSOS, 2015, p. 1).  

Por isso, as concepções de ensino, aprendizagem e aluno são tão importantes no momento 

de pensar o ato pedagógico. Como afirma Zabala (1998, p. 33), “por trás de qualquer prática 

educativa sempre há uma resposta a ‘por que ensinamos’ e ‘como se aprende’”. Essas concepções 

direcionam o modo de pensar, planejar e efetivar as intervenções nos momentos de interação com 

os alunos. 

A intervenção é o sentido inequívoco do ensino democrático, pois aquece e impulsiona o 

aprender. No exercício de planejar as intervenções, “o educador estará estruturando o seu 

aprendizado de aprender a interpretar suas observações, a pensar e a perguntar” (FREIRE, 2014, p. 

90), o que movimenta o aluno em direção à construção do conhecimento. 
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As intervenções se pautam em objetivos; estes, por sua vez, devem estar sempre à frente, 

conduzindo escolhas metodológicas, seleção de conteúdos, materiais, assim como formas de 

avaliar. Definir objetivos para o ensino é comprometer-se com a sociedade e com o tipo de 

profissional que se quer formar para atuar no meio social, pois o ambiente acadêmico é espaço 

preferencial de experiências que capacitam pessoas para as relações sociais. 

Nessa empreitada, a didática, elemento de mediação entre “o que”, o “como” e o “para quê” 

do ensino (VEIGA, 1993), possui papel fundamental. Constituindo-se em uma disciplina teórico-

prática, ela “não se reduz ao mero domínio das técnicas de orientações didáticas, mas implica 

também os aspectos teóricos, ao mesmo tempo que fornece à teoria os problemas e desafios da 

prática.” (VEIGA, 1993, p. 79). 

Entre esses desafios, podemos apontar a dimensão do planejamento, que, na compreensão de 

Zabala (1998, p. 17), anda lado a lado com a avaliação, constituindo variável da prática educativa, 

que não pode ser analisada sem levar em conta elementos como: intenções, previsões, expectativas 

e resultados. Para ser eficaz, o planejamento precisa ser flexível e respeitar as peculiaridades dos 

alunos. Isso exige reflexão do profissional sobre o ato de planejar e sobre a própria prática, o que 

pode lhe proporcionar apropriação e ressignificação da ação docente. 

Os objetivos representam as aprendizagens pretendidas pelo processo de ensino. Portanto, 

devem considerar as características dos alunos, a realidade social e institucional e as características 

da disciplina (PASSOS, 2015). Assim, garantir “o desenvolvimento: das capacidades mentais, do 

espírito crítico e da criatividade, de processos participativos, da relação teoria-prática, da 

solidariedade, do conhecimento cultural e científico” (PASSOS, 2015, p. 2) é tarefa desses 

objetivos. 

Refletir sobre o delineamento dos objetivos do ensino é fazer opções; pensar no que os 

alunos vão construir e em como vão contribuir com a sociedade em que vão atuar; questionar como 

serão as suas relações nos diversos momentos da vida, especialmente na esfera profissional, a qual 

envolve respeito, ética e compromisso social. Eles constituem os resultados que a educação busca. 

São “[…] as mudanças esperadas como consequência da ação educativa nas pessoas e grupos 

sociais, nas instituições dedicadas ao ensino e nas organizações de âmbito mais largo responsáveis 

pelas políticas educacionais.” (CASTANHO; CASTANHO, 1995, p. 57). 

Definidos os objetivos, há que se pensar na metodologia adequada para alcançá-los, que é, 

por assim dizer, o caminho escolhido para se chegar ao conhecimento. Essa escolha, todavia, não é 

neutra, pois “o modo como se conduz a ação pedagógica compromete-se com uma concepção de 
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realidade e de educação; contribui com a formação de um determinado tipo de cidadão” (PASSOS, 

2015, p. 4). 

Os objetivos devem estar em conformidade com o instrumento, caso contrário não se atinge 

o fim desejado. Com base nessa assertiva, os caminhos orientados para concretização dos objetivos 

precisam considerar o conjunto do projeto pedagógico e o todo do processo de ensino, isto é, 

atividades, conteúdos e resultados. Assim, os elementos do ensino se entrelaçam na experiência 

educativa. 

Outro elemento que se une na trama reflexiva sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem é a avaliação. Encharcada de intencionalidade pedagógica, a avaliação está em 

constante movimento, orientando e reorientando a prática docente. Dessa forma, deve acontecer de 

forma inicial (diagnóstica), processual e final. Em cada um desses momentos, assume uma 

funcionalidade diante do ensino e da aprendizagem. 

Desse modo, a avaliação se alinha aos objetivos educacionais. Para Luckesi (2008), a 

avaliação que acontece na esfera educacional e a específica da aprendizagem não significam fim em 

si mesmas e estão sempre marcadas pela teoria e pela prática docente assumidas. Dessa forma, “a 

avaliação não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo 

teórico de mundo e de educação, traduzido em prática pedagógica” (LUCKESI, 2008, p. 28). 

O autor mencionado defende, desse modo, uma ação avaliativa coerente com a prática 

pedagógica de profissionais comprometidos com as aprendizagens escolares de seus alunos, e, 

sobretudo, com a transformação social por meio da educação. Com essa concepção, o professor não 

age irrefletidamente, assumindo a avaliação de modo inerente ao seu fazer, o que promove a 

reflexão de sua prática e gera possíveis e precisas mudanças. Sobre esse educador, Luckesi (2008, 

p. 46) afirma que: 

Cada passo de sua ação deverá estar marcado por uma decisão clara e explícita do que 

está fazendo e para onde possivelmente está encaminhando os resultados de sua ação. 

A avaliação nesse contexto, não poderá ser uma ação mecânica. Ao contrário, terá de 

ser uma atividade racionalmente definida, dentro de um encaminhamento político e 

decisório a favor da competência de todos para a participação democrática da vida 

social. 

Nota-se que não há uma ruptura com a sociedade nessa visão, ao contrário, a instituição 

educativa e formativa de profissionais deve estar ciente das tramas sociais das quais faz parte e 

problematizar o ensino de modo a aproximá-lo da realidade, a fim de, junto com os estudantes, 
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construir meios de convívio no mundo, na vida social, enfrentando todas as suas desigualdades e 

contradições. Da mesma maneira, Passos (2015, p. 5) afirma que “os resultados da avaliação 

oferecem evidências sobre o encaminhamento do processo de ensino aprendizagem, são subsídios 

que devem implicar num redirecionamento da ação, num replanejamento da ação pedagógica”. 

Entendemos que as avaliações iniciais são necessárias para que docentes conheçam o terreno 

onde pisam. Durante o processo, são importantes para a tomada de decisão referente aos caminhos 

escolhidos, os quais podem ser mantidos ou redirecionados com vistas ao alcance dos objetivos 

projetados. Ao final, a avaliação orienta a ação a novos atos, conforme o experimentado, assim, 

mantém-se umas atitudes e desprezam-se outras, buscando sempre a harmonia entre os elementos 

do ensino. 

Na visão de Hoffmann (2012), a avaliação é uma ação mediadora na medida em que 

pressupõe o acompanhamento contínuo do docente ao processo de aprendizagem. Este fato orienta 

o ensino em uma relação de alimentação mútua: avaliar a aprendizagem orienta o ensino, e avaliar o 

ensino orienta a aprendizagem, pois são processos entrelaçados e interdependentes. Nesse sentido, 

“o processo avaliativo é reflexivo por natureza e alicerce do fazer pedagógico consciente” 

(HOFFMANN, 2012, p. 46). 

Os elementos supracitados — objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação — são 

efetivamente materializados na interação em busca do conhecimento. No entanto, além das 

concepções dos docentes, a relação que se estabelece com os estudantes é fundamental. Para Freire 

(1998, p. 105), “o essencial nas relações entre educador e educando […] é a reinvenção do ser 

humano no aprendizado de sua autonomia”. 

O modo como propõe e efetiva as interações, a forma de planejar, de selecionar conteúdos, 

de delinear objetivos é refletida cotidianamente na proximidade ou distância que o docente imprime 

nas relações com os estudantes. Compreendemos então que a postura do docente revela o gostar ou 

não do que faz, a empatia com o estudante, o compromisso com o seu aprendizado, a constante 

reflexão sobre a ação docente. 

Nas relações entre professores e alunos, percebe-se a forma das interações e o que elas 

significam, desse modo, “o clima de respeito que nasce das relações justas, sérias, humildes, 

generosas em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica 

o caráter formador do espaço pedagógico” (FREIRE, 1998, p. 103). 
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A relação professor-aluno é outro elemento importante e pode fazer com que o docente seja 

lembrado com alegria nostálgica ou com tristeza e repúdio. Ela será sempre determinante nas suas 

ações, no seu jeito de planejar, na forma como conduz os momentos de construção de 

conhecimentos, nas intervenções empreendidas, no modo como avalia os alunos. 

Segundo Farias et al. (2014), há um desafio constante que se coloca ao docente: lidar com 

grupos, histórias de vida, interesses e temperamentos variados, exigindo transformações nas 

relações e abertura do professor ao diálogo, sem que ele perca de vista seus objetivos educacionais. 

Nesse sentido, “A aula constitui, por conseguinte, um lugar privilegiado para o processo de 

aprendizagem, pois, nesse espaço-tempo, professores e alunos podem desenvolver ações interativas 

de forma a transformá-la em um campo de debates sobre os temas em foco (FARIAS et al., 2014, p. 

166). 

Considerando que professores e alunos são seres reais e com peculiaridades, planejar aulas e 

intervenções sem considerar as diferenças entre esses sujeitos é idealizar a situação de ensino e 

aprendizagem. O planejamento deve levar em conta o aluno e o professor reais, acolhendo a todos 

em suas necessidades. 

Para finalizar, destacamos com Veiga (1993) que a relação pedagógica deve se alicerçar na 

concepção de homem, sujeito sócio-histórico; assumir a horizontalidade da relação entre professor e 

aluno; possuir intenção consciente, clara e objetiva por quem a vivencia. Esses aspectos denotam a 

complexidade dessa relação, o que torna a atividade docente desafiante. Contudo, conscientes desse 

desafio, alunos e professores podem experimentar a contradição da sociedade, da qual o ambiente 

acadêmico não está apartado. 

CONCLUSÕES 

Para finalizar esse artigo, retornamos ao poema de Pedro Bandeira, que inaugura e agora 

encerra nossas reflexões, traduzindo em versos o maravilhamento do processo de aprender: “Quero 

ver com os meus olhos, quero a vida até o fundo, quero ter barros nos pés, eu quero aprender o 

mundo!”. Sua poesia nos faz pensar que, se é assim que a aprendizagem ganha corpo e sobrevive, 

extrapolando os limites que lhe são dados, é também assim que o ensino deve ser: vivo, marcado 

pelas relações, capaz de ir além do que se sonha e imagina. Sim! É possível sonhar e construir uma 

educação com alegria. 
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Acreditamos que um trabalho assim concebido confere satisfação e desafio aos docentes e 

discentes, pois revela ações integradas, alinhadas e em movimento constante na construção de 

conhecimentos. Um trabalho que, longe de ser fácil, gera a alegria de ensinar, pois está pautado 

pelo compromisso com o aprender. Aquele que, ao final de cada dia, o corpo cansa e alma descansa. 

Aprender gera mudanças que trazem alegria e transformam pessoas, vidas. Aprender e 

ensinar são processos diferentes que guardam especificidades, entretanto é imprescindível a 

articulação entre eles. Professores comprometidos com esses processos contagiam os alunos, que 

podem descobrir o poder e o valor da aprendizagem nas suas vidas. 
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Resumo 

Este trabalho tem como fim discutir o ensinar, articulando os diversos elementos envolvidos nesse 
processo à dimensão da didática. Questiona o papel da didática na construção de uma prática 
pedagógica capaz de provocar interesse nos educandos, promovendo uma aprendizagem com alegria. 
Problematiza o entusiasmo pelo ensinar e pelo aprender no âmbito do ensino superior, destacando que 
o deslumbre pelo novo pode ter sido perdido ainda na educação básica, haja vista que a partir de um 
determinado momento o que será levado em consideração é o aprender para suprir as necessidades do 
mercado de trabalho. Este estudo, que se identifica como teórico e bibliográfico, parte de leituras 
individuais e coletivas, assim como da sistematização destes, com o intuito de fazer o movimento da 
aparência para a essência em prol da compreensão da realidade existente na formação e atuação 
docente. Em vista disso, busca se balizar nas obras de Aguiar (2004), Castanho e Castanho (1995), 
Farias et al. (2014), Freire (2014), Freire (1988, 1996, 1998), Hoffmann (2012), Libâneo (1985), Luckesi 
(2008), Passos (2015), Veiga (1993) e Zabala (1998). Considera que à medida que o fazer docente, 
mesmo com as cobranças trazidas pelo sistema econômico, é realizado com qualidade, compromisso e 
satisfação, ou seja, “com alegria”, desencadeia um interesse por parte dos discentes na construção de 
conhecimentos, consolidando também um aprender “com alegria”. Essa aprendizagem será utilizada 
para a vida e não apenas para responder às expectativas mercadológicas. Conclui, por fim, que o ato de 
ensinar e de aprender “com alegria” gera mudança nos sujeitos envolvidos no processo, e é 
imprescindível a articulação entre eles, posto que ambos devem ser marcados pela alegria de poder 
construir um saber vivo, propício ao desenvolvimento social dos indivíduos. 

Palavras-chave: Formação docente. Ensino superior. Didática. Docência. Elementos do ensino. 

NOSSO BAIRRO, NOSSA VIDA: UMA EXPERIÊNCIA ALFABETIZADORA NA EJA 

Vanessa de Carvalho Forte – Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) 

Mariza da Costa Pereira – Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

INTRODUÇÃO 

“Todo ser humano é um leitor em potencial”. 

(FEITOSA, 2011, p. 15). 

Os seres humanos têm a capacidade de mobilização e aplicabilidade de conhecimentos, que 

os diferem dos outros seres vivos. Desse modo, comungamos com a ideia de Feitosa (2011) sobre a 

potencialidade e a capacidade do ser humano em ler. 

O humano lê, não só com a visão, mas com todos os seus órgãos dos sentidos, construindo 

memórias que repercutirão no desenvolvimento da aprendizagem. Para além disso, da leitura físico-

corporal, existe a leitura de mundo, que deve se conectar à leitura escolarizada. Nesse sentido, no 

ensino de jovens e adultos, aliamos a leitura escolarizada à escrita, como processo de construção da 

formação mais complexa, baseada em conhecimentos prévios, vivências e experiências, que serão 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1394 

conectados ao conhecimento cognitivo proporcionado pela escola, certas de que a aprendizagem 

decorre por toda a existência da pessoa. 

No tocante à escolarização, temos na sociedade brasileira a Educação Básica, que abrange: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, sendo obrigatório o ingresso a partir dos 4 anos de 

vida. Durante a permanência no Ensino Fundamental, compreende-se que o indivíduo tenha 

desenvolvido competências e habilidades nas áreas de linguagens e códigos. 

É também importante o desenvolvimento das competências em Matemática, Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas. Um universo basilar que é trabalhado em 9 anos de escolarização. A 

obrigatoriedade e fiscalização junto às famílias para que todos frequentassem a escola se iniciou em 

2006; tardiamente, visto que o índice de analfabetos já era grande no Brasil há décadas. 

Contudo, a taxa de analfabetismo mais atual no Brasil, conforme a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), com dados de 2019, é de pelo menos 11,3 milhões de pessoas com mais de 15 anos 

analfabetas (6,8% de analfabetismo) (TAXA…, 2019). 

Em 2018, apenas 13 estados atingiram a meta de redução do analfabetismo estipulada para o 

ano de 2015. O número baixo contribui para que o Brasil ainda não tenha atingido a meta parcial de 

reduzir para 6,5% a taxa de analfabetismo. A meta final do Plano Nacional de Educação (PNE) é 

erradicar o analfabetismo até 2024 (TAXA…, 2019). 

Em nosso estado, Ceará, 55% dos jovens de 15 a 24 anos não estudaram no referido ano 

(2019). Entre os autodeclarados pretos e pardos, essa proporção se acentua, alcançando 57%. Ao 

todo, 13,3% dos cearenses com 15 anos ou mais são analfabetos; 956 mil, em números absolutos 

(TAXA…, 2019). 

Infelizmente, a realidade brasileira nos apresenta um duro quadro social, no qual jovens e 

adultos ficam à margem da socialização do saber; a desigualdade socioeconômica é imensurável e 

marca de maneira veemente a exclusão desses indivíduos. Novas Políticas Públicas precisaram ser 

pensadas e implementadas na busca pela erradicação do analfabetismo. Os jovens e adultos que 

declararam não ter tido acesso à escolarização no tempo certo, ou que não deram continuidade aos 

seus estudos, como vimos no índice do IBGE, têm o direito de participar da reversão desse quadro. 

Uma das ações públicas que contrasta com essa realidade é a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), modalidade de ensino prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

Lei nº 9.394/1996, pertencente à Educação Básica brasileira e “[…] destinada àqueles que não 
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tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e 

constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.” (BRASIL, 2018, p. 1). 

Na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, temos implementada a modalidade EJA em 84 

polos, que visam a garantia de condições de alfabetização de mais de 13 mil alunos. A matrícula 

desses alunos pode ocorrer em qualquer período do ano letivo para estudantes com idade acima de 

15 anos interessados em voltar a estudar, ou mesmo a começar os estudos pela primeira vez. 

Segundo os dados educacionais do município, atualmente, há cerca de 400 alunos com mais 

de 60 anos na EJA; na faixa etária entre 30 e 59 anos, o número chega a quase 5.300 alunos. A 

quantidade de matrículas ainda é inferior se comparada aos dados do IBGE para atingir a 

erradicação do analfabetismo. 

Ações e discussões devem pautar a mudança desse número quantitativo. Vale ressaltar que 

esses jovens e adultos devem ter assegurado o acesso à leitura e à escrita. Nesse sentido, este 

trabalho tem por objetivo refletir sobre políticas e socializar atividades desenvolvidas na EJA por 

meio das metodologias ativas em uma escola pública cearense. 

Partimos do pressuposto de que leitura e escrita vão além da escolarização; estão 

relacionadas à leitura de mundo e escrita com reflexão, leitura que reverbera verdadeiramente a 

realidade social desses indivíduos, desvelando e propiciando novos conhecimentos e ponderações, 

tendo em vista que de nada adiantará decifrar códigos se não houver um entendimento real da 

palavra escrita e lida. Freire (1989, p. 9), no seu texto A importância do ato de ler, em sua escrita 

inicial propõe: 

[…] uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura 

da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na 

inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 

Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. 

Na EJA, o trabalho de aquisição da leitura e da escrita deve incorporar o conhecimento de 

mundo, o entendimento das ações sociais; ler e compreender o que está nas entrelinhas da política, 

desvelar sua trajetória de vida por meio da escrita e revelando um sujeito ativo e participativo no 

mundo. Freire (1989) reafirma que sempre viu a alfabetização de adultos como um ato político e um 

ato de conhecimento, por isso um ato criador. A importância de alfabetizar adultos parte, portanto, 

de um compromisso cidadão, que deve ser efetivado para mudança social do indivíduo em seu 

meio. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.632-2018?OpenDocument
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Nesse cenário social, algumas questões foram suscitadas: como alfabetizar na EJA? Quais 

metodologias podem ser mais efetivas no processo de alfabetização? Como estimular criticidade e 

reflexão no processo de reconhecimento de “sílabas”, “letras”, “códigos”? Estas são indagações a 

serem discutidas nesse relato de experiência. 

Diante disso, consideramos relevante socializar as atividades e experiências desenvolvidas 

em uma turma de EJA que utilizou metodologias ativas para uma aprendizagem significativa dos 

educandos. Essa prática pedagógica aconteceu em uma escola da rede municipal de ensino de 

Fortaleza-CE, com alunos do primeiro segmento da EJA em nível I – Alfabetização, alinhada à 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

CAMINHO METODOLÓGICO 

Este é um estudo descritivo, de natureza qualitativa, do tipo relato de experiência. Optamos 

por esse tipo de estudo por se adequar ao objetivo do trabalho, que resulta de práticas pedagógicas 

desenvolvidas na modalidade EJA. Por esse motivo, o presente artigo configura-se em um relato, o 

qual compreende uma descrição das ações realizadas, favorecendo um emergir no campo, refletindo 

sobre as aprendizagens adquiridas e construídas junto com os envolvidos na experiência. 

O estudo surgiu da iniciativa de convergir abordagens teórico-metodológicas da EJA, com 

enfoque no ensino-aprendizagem que perpassa essa modalidade. Assim, julgou-se pertinente a 

descrição de uma experiência que integra conhecimentos teóricos e práticos na solidificação de uma 

aprendizagem científica adquirida nos componentes de formação do professor. 

Para a construção da fundamentação teórica, com o intuito de levantar reflexões sobre o 

tema do estudo, realizamos um diálogo com o aporte teórico dos autores Freire (1989), Jardilino e 

Araújo (2014), Batista, Vilela e Batista (2015), entre outros que trabalharam essa modalidade de 

ensino. 

O envolvimento ativo do estudante nas situações de resolução de problemas e 

interação com o grupo, a partir de uma postura mediadora do professor, abrange 

momentos de apropriação crítica e reflexiva na perspectiva da construção do 

conhecimento. Assim, as novas formulações e/ou compreensões dos objetos de estudo 

não são adquiridos pela transmissão de conteúdos, mas são produzidas a partir do 

significado atribuído pelo estudante, condicionado por suas experiências, contextos e 

condições de vida (BATISTA; VILELA; BATISTA, 2015, p. 221). 
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Nesse sentido, faz-se necessário colocar o aluno no centro do processo de ensino e 

aprendizagem, considerando suas potencialidades e seus conhecimentos prévios, sobretudo no 

âmbito da EJA, tendo em vista que todos os alunos são detentores de saberes, sendo, portanto, 

capazes de promover sua aprendizagem a partir da mediação docente, por meio de metodologias 

que estimulem suas potencialidades. 

O termo metodologia ativa trata de práticas em que o aluno seja protagonista, participativo 

na construção do seu conhecimento, de modo que a aprendizagem seja significativa. Como já 

ponderava Freire (2006, p. 17), ao assumir que “Não podemos nos assumir como sujeitos da 

procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser 

assumindo-nos como sujeitos éticos”, e complementa: “É por esta ética inseparável da prática 

educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos.” Desta feita, o 

compromisso social de uma prática libertadora se torna caro aos nossos estudantes. 

UMA EXPERIÊNCIA ALFABETIZADORA NA EJA: NOSSO BAIRRO, NOSSA VIDA 

O aluno da EJA é diferente do das demais modalidades de ensino, pois apresenta 

particularidades em relação ao aluno do turno regular, quais sejam: vivência, experiência de vida e 

conhecimento de mundo, incluindo experiências leitoras e até de escrita. 

É interessante que, ao começar a falar sobre essas experiências leitoras, que, às vezes, não 

são consideradas e reconhecidas por estes alunos, gera-se uma surpresa, pois eles passam a perceber 

que são capazes e que leem o mundo. Alguns alunos vêm com baixa autoestima, e a valorização do 

conhecimento prévio e o envolvimento dele na aula como protagonista os deixa mais confiante e 

aberto à aprendizagem. 

As Maea [Metodologias ativas de ensino-aprendizagem] fundamentam-se nas 

perspectivas construtivistas e socio-historico-culturais de aprendizagem e 

desenvolvimento humano, considerando o aprender como um processo edificado nas 

interações sociais que possibilita a apropriação e construção do conhecimento. Neste 

contexto, emerge o estudante como sujeito ativo da aprendizagem e o docente como 

mediador das relações entre informações, dados, problemas e questões que se 

apresentam no processo de formação (BATISTA; VILELA; BATISTA, 2015, p. 221). 

No trabalho desenvolvido com os alunos da EJA-Alfabetização, por sua vez, tem-se o hábito 

de manter uma rotina diária, na qual se estabelece para o início de cada encontro uma acolhida, as 

boas-vindas, por meio de gêneros textuais diversos, que já serão ponte para o trabalho do dia. No 
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período de março a abril, desenvolveu-se um estudo sobre o bairro Palmeiras, onde fica localizada a 

escola. Partindo desse tema disparador, iniciamos uma sequência de atividades voltadas para a vida 

da comunidade escolar em seu bairro. Destacando a diversidade de conhecimento entre os jovens e 

idosos da sala em relação à história e aos espaços comunitários do bairro. 

Num primeiro momento, foi feita uma roda de conversa sobre o bairro Palmeiras, elencando 

o que existia de bom e o que poderia ser melhorado. Ao ouvir os alunos e suas colocações, foi 

sendo feito o registro na lousa. 

Depois dessa etapa, iniciou-se a elaboração coletiva de um texto sobre o bairro. O texto foi 

escrito por um aluno com nível de letramento mais avançado, porém com o acompanhamento dos 

outros alunos por meio da reescrita e mediado pela professora. O texto foi usado em outras 

atividades que desenvolvessem também o letramento, pois “[…] em se tratando de turmas que ainda 

não são alfabetizadas, as atividades de leitura de textos precisam ser feitas de modo paralelo às 

atividades voltadas para apropriação do sistema alfabético de escrita.” (LEAL; ALBUQUERQUE; 

MORAIS, 2010, p. 74). 

É notória em alunos do primeiro segmento, e nos demais alunos da EJA, a heterogeneidade 

de conhecimento e apropriação da escrita. No entanto, é mister o trabalho com o sistema alfabético. 

Não se trata de simples memorização, ou simples decodificação, mas de apropriação para seguir 

adiante na aprendizagem, como corrobora Soares (2004, p. 16): 

[…] o reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o letramento têm diferentes 

dimensões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demanda uma metodologia 

diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas 

metodologias, algumas caracterizadas por ensino direto, explícito e sistemático – 

particularmente a alfabetização, em suas diferentes facetas – outras caracterizadas por 

ensino incidental, indireto e subordinado a possibilidades e motivações das crianças 

[…]. 

Embora os estudos de Soares (2004) apresentados nesse trabalho tratem de caracterizar o 

processo de alfabetização infantil, muito da autora é adequado e utilizado como embasamento para 

o desenvolvimento de atividades na EJA, sobretudo na prática metodológica. 

Com essa perspectiva, o segundo momento de trabalho sobre o bairro Palmeiras foi 

estabelecer as palavras-chave de serviços disponíveis no bairro, para que fossem trabalhadas com o 

alfabeto móvel e o silabário móvel. Esses recursos didáticos são importantes, mesmo para os 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM INFÂNCIAS, JUVENTUDES E VIDA ADULTA 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1399 

adultos, pois adequam a separação e junção de sílabas para formação de palavras, verificação de 

palavras dentro de palavras e construção de frases simples. 

A retomada dessa atividade de construção de palavras se dá com o uso da escrita do que fora 

montado; e é nesse momento que eles passam a identificar a presença ou a ausência de algumas 

sílabas e a perceber, por meio da leitura, os fonemas. Esse e outros momentos necessitam sempre de 

mediação, significando a quebra da postura centralizadora do professor e oferecendo a 

dialogicidade, que ora é feita pela professora, ora é feita por um colega de sala, ao contrapor ou 

corroborar com a montagem e/ou escrita das palavras. 

Bem, de posse e conhecimento das palavras-chave que foram elencadas dos serviços 

disponíveis no bairro, foi proposto que eles fizessem uma planificação do bairro, em cartazes, 

estabelecendo, a partir da escola, as ruas e os prédios de funcionamento desses serviços. 

Após a feitura das planificações, foi realizada uma apresentação oral, na qual os alunos 

verificaram que, apesar de o bairro Palmeiras está inserido na periferia de Fortaleza, é um bairro 

com muitos serviços públicos e particulares como: escolas, bancos, postos de gasolina, 

supermercados, farmácias, centro comunitário, posto de saúde, entre outros. 

Eles também discutiram sobre as dificuldades encontradas no bairro, principalmente no 

período chuvoso, pois muitos têm suas casas em locais de alagamento, emergindo daí os pontos de 

melhoria do bairro, que não tem saneamento básico em determinados pontos, ocasionando muitas 

dificuldades nesses períodos. 

A atividade final dessa proposta de trabalho foi a elaboração de uma lista de ações para 

melhoria do bairro e a reflexão de quem poderia implementar essas ações. Essa atividade 

demonstrou que a alfabetização, a escrita e a leitura devem ir além da decodificação; que devemos, 

com essas discussões, compreender o bairro, o mundo, como corrobora Freire (1989) citando 

Severino (1982): “[…] Aprender a ler, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, 

compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação 

dinâmica que vincula linguagem e realidade” (SEVERINO, 1982 apud FREIRE, 1989, p. 2). 

Para esse momento, pesquisou-se e discutiu-se sobre a importância de participar, conhecer e 

compreender como os recursos financeiros (impostos) são arrecadados e como são utilizados no 

bairro por meio da instalação e manutenção dos serviços públicos, enfatizando a ideia de aprender 

com a reflexão crítica, política e participativa. 
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Dessa forma, destacamos aspectos relevantes que contribuíram para a formação dos 

envolvidos nesta experiência. Ao professor foi possibilitado um construto reflexivo, pois se utilizou 

de novas metodologias, construindo uma prática baseada no contexto dos alunos. Freire (2000) 

evidenciava que o professor deve pensar a prática, de modo que o aluno seja ativo durante todo o 

processo de ensino e aprendizagem, valorizando os saberes que os alunos já trazem consigo devido 

a sua experiência de vida, pois, assim, o aprendizado se torna mais significativo. 

CONSIDERAÇÕES 

As atividades desenvolvidas neste relato proporcionaram a participação dos jovens e adultos 

da EJA, buscando favorecer a aquisição do sistema alfabético e o conhecimento dos gêneros 

textuais: notícia, lista, cartaz, poesia, texto narrativo, entre outros, além de trabalhar a oratória e a 

expressão de pensamento, abordando conteúdos implícitos à prática cidadã. 

A temática sobre o bairro Palmeiras, local da moradia e escolarização da maior parte dos 

alunos, proporcionou a contextualização e provocou o sentimento de pertença, com sentido e 

significado para a vida, mobilizando a aprendizagem. 

Pondera-se, portanto, que a atividade foi permeada por metodologias ativas, ao perceber a 

ênfase dada aos protagonistas dessa proposta, ao realizarem as discussões, ao elaborarem os textos 

diversos, criando possibilidades de ações que pudessem mudar a percepção inicial de sujeito alheio 

às questões do bairro para cidadãos conhecedores de seus direitos. 
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Resumo 

A pesquisa versa sobre a prática docente na Educação de Jovens e Adultos (EJA), numa perspectiva 
reflexiva do âmbito didático-metodológico nessa modalidade de ensino. O estudo surgiu da proposição 
de convergir as abordagens didático-metodológicas da EJA à práxis docente com enfoque no ensino-
aprendizagem. Mas como podemos trabalhar a alfabetização na EJA? Quais metodologias poderiam ser 
utilizadas para que consigamos alfabetizar? Como inserir criticidade e reflexão em “sílabas”, “letras”, 
“códigos”? São indagações discutidas nesse trabalho. O objetivo, portanto, é refletir sobre diálogos, 
políticas e socializar atividades desenvolvidas na EJA, por meio das metodologias ativas, em uma escola 
pública cearense. Para fundamentar o trabalho, dialogamos com Freire (2000), que trata da educação de 
adultos numa perspectiva social, e Jardilino e Araújo (2014), que trazem a experiência e reconstituição 
histórica da EJA. Partimos do pressuposto de que leitura e escrita vão realmente além da escolarização, 
estão relacionadas à leitura de mundo, à escrita com reflexão; leitura que reverbera verdadeiramente a 
realidade social desses indivíduos, desvelando e propiciando novos conhecimentos e ponderações. 
Tendo em vista que de nada adiantará decifrar códigos se não houver um entendimento real da palavra 
escrita e lida. Este, portanto, é um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência; realizado 
com uma professora do primeiro segmento da EJA, da Escola Municipal Bernadete Oriá de Oliveira, 
pertencente à Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, Ceará. Com o estudo foi percebido que o 
uso de metodologias ativas na EJA envolve os alunos, tornando-os protagonistas da aprendizagem, o 
que favorece a aquisição da leitura e da escrita. Sobretudo quando se propõe a prática de uma educação 
libertadora, emergindo da realidade do discente. 

Palavras-chave: Didática. Relato de experiência. Educação de Jovens e Adultos. Metodologias ativas. 

CRIANÇAS E INFÂNCIAS NOS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO SERTÃO 
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REFLEXÕES INTRODUTÓRIAS 

A discussão sobre escolaridade obrigatória se intensificou em vários países nos séculos 

XVIII e XIX e enfatizou a importância da educação para o desenvolvimento social; assim, a criança 

passou a ser o centro do interesse educativo dos adultos, sendo vista, paulatinamente, como um 

sujeito dotado de particularidades características da infância. 
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Sobre a égide de princípios éticos políticos e estéticos na educação infantil, o diálogo sobre 

a criança e sobre a infância na perspectiva da construção humana sob o viés da integralidade nos 

conduz a olhar a criança a partir da ótica metafórica de um caleidoscópio, que oportuniza, pelo viés 

poliédrico, a visão da multiplicidade de aspectos a serem contemplados na formação humana na 

primeira infância. 

A superação do paradigma do cuidar para a interface entre cuidar e educar desencadeou 

modificações epistemopolíticas acerca da concepção de criança e de infância. Nessa perspectiva, 

interrogamo-nos sobre as concepções de professoras de educação infantil sobre infância e criança, 

tendo em vista que o entendimento de tais conceitos é prerrogativa que permeia e subsidia a práxis 

pedagógica da professora e do professor de educação infantil. Nesse sentido, objetivamos refletir 

sobre as concepções de professoras acerca do conceito de crianças e infâncias e as possíveis 

implicações dessas ideias na prática pedagógica docente. 

Para isso, dividimos os textos de tal forma que, inicialmente, dialogamos sobre infâncias e 

crianças à luz dos pressupostos da sociologia da infância em Sarmento (2005), Corsaro (2002), 

dentre outros; e sobre o contexto das aprendizagens na educação infantil, as políticas de educação 

infantil e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). Em seguida, refletimos 

sobre as concepções de criança e infância de professoras de educação infantil e suas implicações na 

prática pedagógica. 

CRIANÇAS E INFÂNCIAS NOS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

É sempre colorido, muitas vezes de papel 

Com arcos, flechas, índios e soldados […] 

Baleias gigantescas, violentos tubarões 

Mistérios de um espaço submerso 

Espaçonaves passam por dez mil constelações 

O mundo da criança é um universo […]  

(MUNDO…, 2005). 

O trecho de Toquinho, em epígrafe, conduz-nos às memórias da infância e à possibilidade 

de perceber o mundo da criança em sua complexidade, múltiplas possibilidades e leveza lúdica, 

como retratado na música: “o mundo da criança é um universo”. A imagem da criança como adulto 

em miniatura é paulatinamente superada pela internalização do conceito de crianças como seres 

protagonistas do desenvolvimento e da aprendizagem. 
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Nesse sentido, conforme Vygotsky (1993, 2007), o desenvolvimento da criança é um 

processo que envolve as dimensões de desenvolvimento biopsicossocial e histórico, em permanente 

interação para a constituição do eu em seus diversos aspectos: psicomotor, cognitivo, afetivo, 

sexual, cultural e social. 

Logo, a aprendizagem é a atividade que transforma e impulsiona o desenvolvimento 

integral, modificando e aperfeiçoando as estruturas psíquicas e as funções superiores, na 

permanente interação que a criança estabelece com seus mediadores nos vários cenários sociais nos 

quais (inter)agem, ou seja, nos espaços familiares, nas instituições de educação infantil, nos 

contextos urbanos, nos espaços rurais e/ou do campo, dentre outros. 

[…] conceber a criança como ser social que ela é, significa: considerar que ela tem 

uma história, que pertence a uma classe social determinada, que estabelece relações 

definidas segundo seu contexto de origem, que apresenta uma linguagem decorrente 

dessas relações sociais e culturais estabelecidas, que ocupa um espaço que não é só 

geográfico, mas que também dá valor, ou seja, ela é valorizada de acordo com os 

padrões de seu contexto familiar e de acordo com sua própria inserção nesse contexto 

(KRAMER, 1986, p. 79). 

A criança é um ser sócio-histórico, singular e plural, um ser político, de direitos, que 

transforma a sociedade e por ela é transformada, que produz cultura e aprende através da mediação, 

no contexto em que está inserida. Para Corsaro (2002), as crianças não reproduzem simplesmente o 

que captam do mundo adulto, mas se apropriam do mundo adulto e constroem conceitos, 

significações e sentidos, ressignificados nas interações estabelecidas nas experiências. 

Dada a complexidade das relações humanas e a pluralidade cultural de contextos sociais, as 

crianças convivem com uma multiplicidade de saberes e vivenciam infâncias de formas variadas. 

Por acolher os diversos modos de vivenciar a infância em diversos ambientes sociais, geográficos e 

culturais, primamos pelo uso do termo infância(s), no plural, pois entendemos que as crianças 

experienciam diversos modos de vida, constituídos em cenários plurais. 

Tais prerrogativas visam à garantia do pleno desenvolvimento da criança em sua 

integralidade, respeitando as peculiaridades da infância nos mais variados modos e contextos. 

Destarte, o Art. 9º da Resolução nº 05/2009 (BRASIL, 2009) estabelece as interações e as 

brincadeiras como eixos estruturantes na composição da proposta curricular da educação infantil, 

garantindo experiências que salvaguardem os direitos de aprendizagem na primeira infância. 
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Através da brincadeira, a criança “começa a adquirir a motivação, as habilidades e as 

atitudes necessárias a sua participação social, a qual só pode ser completamente atingida com a 

assistência de seus companheiros da mesma idade e os mais velhos.” (VYGOTSKY, 2007, p. 162). 

O caráter epistemopolítico da educação infantil, constituído por práticas pedagógicas de 

cunho psicológico, social, cultural, tecnológico, ecológico, moral, científico, ético, político e 

estético, demanda propostas de cunho “transdisciplinar”, em que a prática do(a) professor(a) 

transponha as fronteiras que se estabelecem entre as áreas do conhecimento e se constituam em 

experiências heteroformativas e autoformativas nas infâncias cearenses e que garantam a 

aprendizagem das crianças. 

METODOLOGIA E ANÁLISE 

Objetivando refletir sobre as concepções de professoras acerca do conceito de crianças e 

infâncias e as possíveis implicações dessas ideias na prática pedagógica docente, fomos a campo 

por meio da aplicação de uma entrevista narrativa junto a docentes que atuam na Educação Infantil 

em uma Escola Pública localizada no município de Itapiúna, no interior do Ceará. 

Tendo como foco as concepções das professoras sobre os conceitos de criança e infância, a 

nossa proposta refere-se a uma pesquisa empírica de cunho qualitativo, por buscar na investigação 

um diferencial (MARTINS, 2002), algo na concepção dos docentes entrevistados que possa 

contribuir para as discussões acerca da práxis pedagógica na educação infantil. A pesquisa 

qualitativa busca responder 

[…] a questões muito particulares. Ela se preocupa […] com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos […] (MINAYO, 1994, p. 21, 

grifo nosso). 

Como instrumento de coleta de dados, aplicamos um questionário do tipo aberto e virtual, 

enviado por mensagem instantânea. Dessa forma, as narrativas das participantes exprimem sua 

maneira de construir reflexivamente uma narrativa hermenêutica acerca da realidade e do contexto 

no cotidiano da instituição de educação infantil. 

A escolha do lócus de investigação ateve-se ao critério de que a instituição de educação 

infantil escolhida é a única escola no município de Itapiúna-CE que atende crianças em período 

integral e, portanto, exige das professoras uma maior “quantidade” de tempo com as crianças na 
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instituição e maior diversidade de atividades curriculares construídas sobre a égide de concepções 

de infâncias e de crianças. 

Obtivemos retorno de 8 (oito) professoras, de um universo de 20 (vinte), que, primando pela 

ética na pesquisa, são identificadas por nomes de flores encontradas em território nordestino, 

identificação geográfica que marca seus modos de ser e viver. As participantes possuem entre 28 e 

45 anos de idade; o tempo de experiência em educação infantil variou entre 3 (três) professoras nos 

cinco primeiros anos de experiência na profissão, 4 (quatro) professoras com média de 7 a 14 anos 

de experiência e 1 (uma) professora com mais de vinte anos de experiência no exercício da 

docência em educação infantil. 

DIÁLOGOS SOBRE INFÂNCIAS E CRIANÇAS A PARTIR DAS NARRATIVAS DE 

PROFESSORAS 

Conforme Oliveira (2012), é somente a partir da metade do século XIX, em decorrência de 

fatores como o crescimento urbano desencadeado com a Proclamação da República, que surgem as 

primeiras instituições de acolhimento das crianças pequenas. Com caráter assistencialista e 

higienista, de cunho privado, a educação infantil iria trilhar um longo caminho até adquirir, na 

segunda metade do século XX, o status de direito. 

Nesse meandro, o conceito de infância e de criança, como construção histórica, foi sendo 

transformado ao longo das modificações sociais, científicas, econômicas e políticas de cada 

contexto histórico, e, no século XXI, fruto de intenso debate empreendido pelos movimentos em 

prol da Educação Infantil como etapa da Educação Básica e direitos inalienável da criança, a 

Resolução do CEB nº 05/2009 apresenta uma concepção de criança como sujeito histórico, de 

direitos, produtor de cultura e protagonista de sua aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 

2009). 

Essa mudança na forma de pensar a criança e a infância incide diretamente na organização 

do trabalho pedagógico do professor e da professora de educação infantil. As professoras, ao 

narrarem reflexivamente sobre ser criança e sobre infância no contexto da educação infantil, 

ressaltam três aspectos fundamentais em suas concepções: a infância como etapa multifacetada do 

ciclo vital; o brincar no processo de desenvolvimento e de aprendizagem e a relação entre família e 

escola como “componente” relevante para o estabelecimento de experiências significativas e 

positivas para desenvolvimento integral da criança. 
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Pensar reflexivamente sobre quem é essa criança e o que entendemos sobre infância é 

condição basilar para a garantia dos direitos de aprendizagem das crianças. A infância é uma fase de 

transformações biopsicossociais; do ponto de vista biológico, é uma etapa de transformações 

compreendida em um período cronológico do ciclo vital; do ponto vista psicossocial, é uma etapa 

de construção de conhecimento e aprendizagem, cuja conceituação é complexa, conforme afirmado 

pelas professoras Calliandra e Violeta-da-Caatinga: 

Infância é crescimento, desenvolvimento que vai do nascimento até puberdade. Pois 

nesta face da vida é um período de descobertas, inocência, de fragilidade, mudanças 

físicas e psicológica. Ser criança nos espaços de educação infantil é ser curioso, 

descobridor, é ter sede de aprender, desenvolver suas habilidades, viajar no mundo da 

leitura (através das histórias, músicas, brincadeira), ou seja, ter espaços adequados 

para desenvolver sua aprendizagem (CALLIANDRA). 

A Infância se concebe desde o nascimento até à puberdade. É na infância, onde a 

criança descobri o mundo a sua volta, e desenvolver-se psicologicamente e 

socialmente. Momentos de valorização e estímulos das possibilidades infantis 

(VIOLETA-DA-CAATINGA). 

A criança é percebida como ser multifacetado dotado de potencialidade. É um ser do agora 

em movimento prospectivo de permanente vir-a-ser. A Professora Malva não explicita sua 

concepção de criança e de infância, embora, de forma poética, ressalte a infância como uma fase 

provisória vivenciada por crianças e mencione as crianças como seres de múltiplas possibilidades. 

Malva ainda traz uma imagem questionável e romântica de crianças como seres angelicais 

puros e inocentes: “É uma circunstância que só pode ser experimentada por crianças. Ser criança é 

ter mil sonhos no coração e acreditar que todos eles são possíveis é ser feliz com pouco ou nada, e 

ter tudo que precisa ao alcance é ter inocência e pureza”. 

Em contraposição a essa perspectiva, identificamos nas demais narrativas uma concepção de 

criança e de infância que se aproxima dos conceitos da Sociologia da Infância, conforme Sarmento 

(2005) e Corsaro (2002). Na infância a criança deve experienciar múltiplas experiências que 

favoreçam seu desenvolvimento integral e sua aprendizagem, como enfatizado pela Professora 

Margarida: “Infância é um dos momentos mais importante em nossas vidas, é onde começamos a 

conhecer e aprender”. 

[…] a infância é entendida, por um lado, como categoria social e como categoria da 

história humana, englobando aspectos que afetam também o que temos chamado de 

adolescência ou juventude. Por outro lado, a infância é entendida como período da 
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história de cada um, que se estende, na nossa sociedade, do nascimento até 

aproximadamente dez anos de idade (KRAMER, 2007, p. 13). 

Nessa fase, uma das características da criança é a tendência natural ao brincar. Na infância, 

as crianças têm a brincadeira como estratégia preferencial para aprender. Como enfatizado por 

Jasmim e Bromélia-do-Sertão, “O conceito de infância é muito complexo, portanto, ao meu ver, 

infância e ser criança na educação Infantil é brincar de forma que essa brincadeira tenha um aspecto 

significativo para ela.” (JASMIM). Essa perspectiva também é narrada por Bromélia-do-Sertão, 

para quem a 

[…] infância é a idade onde a criança está em desenvolvimento. A criança no espaço 

de educação infantil deve se desenvolver e aprender brincando, de uma forma lúdica, 

onde possa desenvolver suas habilidades, físicas, motoras, emocionais e intelectuais, 

vencendo seus limites e obstáculos. 

De acordo com Vygotsky (2007), no brincar a criança constrói significados sobre os objetos 

e transpõe realidades, por exemplo, um pedaço de madeira torna-se um boneco. Isso representa uma 

grande evolução na maturidade intelectual da criança, pois ela é capaz de transitar entre o mundo 

dos símbolos e significados e a realidade. 

Já Jurema enfatiza a importância do respeito às particularidades de cada subjetividade 

infantil, deixando claro que o papel do professor deve ser de mediador, de agente que estimula a 

potencialidade da criança, para ela, a infância é tempo de “ser estimulado e respeitado no seu tempo 

de aprendizagem, imaginação e descobertas.” (JUREMA). 

Nessa complexa teia de relações na educação infantil, a inter-relação entre a família e a 

escola é condição relevante no estabelecimento de experiências diversas e positivas para o 

desenvolvimento da criança em sua integralidade. Conforme ressaltado por Bromélia, a “infância é 

um período em que a criança depende do cuidar e educar, por parte da Família e instituição escola.” 

[…] a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição 

de Educação Infantil e a família são essenciais. Além disso, a instituição precisa 

conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a riqueza/diversidade 

cultural das famílias e da comunidade (BRASIL, 2017, p. 36-37). 

Os campos de experiência potencializam as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças, através de práticas dialógicas e (inter)campos que devem contribuir para o 

estabelecimento de uma cultura da infância que constrói saberes em espaços de aprendizagem 
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colaborativa e (com)partilhada entre instituição e família como (co)responsáveis na aquisição do 

conhecimento da e pela criança. 

Partindo do pressuposto de que algumas famílias precisam de acolhimento para que possam 

se sentir capazes, responsáveis e partícipes do processo de educação das crianças, as instituições de 

educação infantil precisam interagir com as famílias, construindo espaços no currículo que 

valorizem os saberes da experiência, respeitem a diversidade e propiciem o empoderamento de 

famílias colaborativas na construção das aprendizagens das crianças e possibilitem a criação de 

escuta e formação ao longo da vida, contribuindo para a participação ativa na vida escolar e social 

das crianças. 

Nesse sentido, orientamos que as famílias sejam tratadas com respeito e igualdade, 

independentemente de sua raça, credo, poder aquisitivo, composição familiar, 

aparência física, local onde reside ou trabalha. É necessário que os (as) professores 

(as) tenham clareza de que nenhuma forma de preconceito é permitida dentro do 

espaço escolar (CEARÁ, 2019, p. 176). 

Assim, em termos legais, amparados pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990, ao ressaltar que “é direito dos pais 

ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das 

propostas educacionais.” (BRASIL, 1990, p. 18), vemos reforçada a importância da participação 

das famílias e da comunidade na busca pela melhoria da qualidade da educação básica através de 

ações integradas entre escola e família. 

A Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996) corrobora a noção de integração entre família e escola 

na educação das crianças e dispõe, no inciso IV do Art. 32, alterado pela Lei nº 11.274/2006 

(BRASIL, 2006), sobre o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social, garantindo o direito à participação 

das famílias na construção do projeto educativo. 

Nessa perspectiva, a Resolução nº 05/2009, no inciso III do Art. 8, ressalta que as propostas 

pedagógicas da educação infantil devem garantir “a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das 

famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização” (BRASIL, 2009, p. 19). 

Para isso, entendemos que o trabalho com as famílias exige uma atitude educacional 

amorosa, que compreenda as limitações e as necessidades formativas dos indivíduos. 

Dessa forma, a escola do século XXI é convidada a pensar espaços de integração 

família/escola que transponham o modelo de reuniões de pais e mestres, visto que: 1 - na maioria 
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das vezes, são outros membros familiares como mães, avós, irmãos mais velhos, tios, dentre outros, 

que participam dessas reuniões, e não os pais; 2 - o modelo de reunião informativa não tem 

apresentado resultados satisfatórios quanto ao objetivo de construção de (co)responsabilidades na 

educação, portanto, faz-se necessário superar o modelo informativo através de ações formativas; 3 - 

compreendemos que é emergente a necessidade de edificarmos uma cultura de formação 

socioafetiva em encontros com famílias, que abordem temáticas de interesse e necessidade de cada 

grupo, em cada comunidade. 

Os encontros com as famílias se constituem em dispositivos de formação ao longo da vida 

que superam o modelo de reuniões cansativas e sem impacto positivo na construção de pontes de 

formação colaborativa e interinstitucional (família e escola são instituições com configurações e 

objetivos diferentes, porém complementares). Essa proposta de educação em longo prazo deve ser 

construída com a comunidade escolar, pois as temáticas surgem em meio às demandas singulares 

que caracterizam cada contexto. 

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

Olhar para a criança a partir de uma perspectiva sociológica, que valoriza a sua condição 

histórica e social, implica reconhecê-la como sujeito de direitos, protagonista dos processos 

educacionais, de seu desenvolvimento e de sua aprendizagem. A criança, a partir das narrativas das 

professoras, é (re)conhecida como alguém que tem ideias, desejos, expectativas, que age sobre o 

mundo e recebe influências nas experiências cotidianas com os mediadores sociais. 

Desse modo, as professoras participantes da pesquisa explicitam que a infância é uma etapa 

complexa, ou seja, é permeada por construtos sociais e marcada por aspectos históricos e culturais. 

Assim, ao falar sobre a infância, as professoras expressam de forma não explícita seu entendimento 

de uma pluralidade de infâncias, conforme preconizado nos estudos da Sociologia da Infância 

(CORSARO, 2002; SARMENTO, 2005). 

A criança é vista como ser histórico, de direitos, que produz cultura, e isto implica uma 

práxis pedagógica do (a) professor (a) de educação infantil, que tem como ponto de partida na ação 

docente a escuta. A noção de criança(s) e de infância(s) marcadas pela diversidade pressupõe uma 

ação educativa pautada na pedagogia da escuta, em que a criança deixa de ser infante — do 

Latim infantia, formado por in-, negativo, mais fari, falar (aquele que não fala) — e passa a ser 

ativa, que tem a oportunidade de falar, de explicar como vê e sente o mundo, aprende e se 

desenvolve nos espaços de educação infantil. 
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Nessa perspectiva, a relação entre a família e a escola é um fator que intervém, de acordo 

com as narrativas das professoras, no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças na 

primeira infância. Desse modo, é emergente a necessidade da escola repensar seus “modelos” de 

estabelecimento de relações interinstitucionais (famílias e escola), a partir da pedagogia da escuta e 

do acolhimento, que caminhem na construção de comunidades de aprendizagem com vistas ao 

desenvolvimento humano em sua integralidade. 

A concepção de criança e de infância, atrelada a prerrogativas legais e a delineamentos 

curriculares da política nacional, conforme a BNCC, subjaz o fazer pedagógico das professoras de 

educação infantil no cenário de uma instituição localizada no interior do estado do Ceará. 
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Resumo 

A superação do paradigma do cuidar para a interface entre cuidar e educar desencadeou modificações 
epistemológicas e políticas acerca da concepção de criança, que incidem na oferta de uma Educação 
Infantil de qualidade. Dentre as facetas que compõem o paradigma da qualidade para a primeira 
infância, enfatizamos neste trabalho a importância da concepção de criança e de infância na formação 
do(a) professor(a) de Educação infantil. O caráter epistemopolítico da educação infantil demanda 
propostas de cunho “transdisciplinar”, em que a prática do(a) professor(a), guiada por aspectos teóricos 
fundamentais, transponha as fronteiras que se estabelecem entre as áreas do conhecimento e se 
constitua em experiências heteroformativas e autoformativas integrais nas infâncias cearenses. Isso 
posto, este trabalho objetiva refletir sobre as concepções de professoras acerca do conceito de crianças 
e infâncias e as possíveis implicações dessas ideias na prática pedagógica docente. Nesse sentido, 
interrogamo-nos sobre as concepções de professoras de educação infantil sobre infância e criança, 
tendo em vista que o entendimento de tais conceitos é prerrogativa que permeia e subsidia a práxis 
pedagógica da professora e do professor de educação infantil. Para isso, dialogamos sobre infâncias e 
crianças à luz de Sarmento (2005), Corsaro (2002), dentre outros autores, e sobre as políticas de 
educação infantil e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Refletimos sobre as concepções de 
criança e infância de professoras de educação infantil e suas implicações na prática pedagógica. O 
estudo, qualitativo do tipo descritivo, teve o corpus de análise constituído de narrativas de oito 
professoras e revelou que suas concepções de criança(s) e de infância(s) corroboram as prerrogativas 
legais e os pressupostos da Sociologia. 

Palavras-chave: Crianças. Infâncias. Educação infantil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA E TERTÚLIA 

CIENTÍFICA DIALÓGICA COMO DISCIPLINAS 

ELETIVAS NO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL 

 

Éverton Madaleno Batisteti – NIASE/UFSCar 

Ana Lígia Criado Suman – DER SCL/PEI 

Josiane de Carvalho Rezende – DER SCL/PEI 

Taiane Helena Cerminaro – NIASE/UFSCar 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1413 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho traz as contribuições da teoria da Aprendizagem Dialógica e da Atuação 

Educativa de Êxito intitulada Tertúlias Dialógicas, na sua modalidade literária e científica, para a 

melhora do convívio social e aprendizagem de conteúdos. Também se evidencia o Programa de 

Ensino Integral do Estado de São Paulo e a possibilidade de trabalhar disciplinas eletivas que 

garantam maior liberdade e espaço ativo para os alunos do Ensino Fundamental e Médio. 

Dividido em quatro seções, este artigo traz: uma breve descrição sobre Tertúlias Dialógicas, 

as possibilidades do Programa de Ensino Integral, a prática vivenciada com a juventude do Ensino 

Fundamental II e os resultados encontrados. Ao fim, são tecidas considerações finais das 

dificuldades encontradas e agradecimentos. 

TERTÚLIAS DIALÓGICAS: UMA AÇÃO EDUCATIVA DE ÊXITO 

A Tertúlia Dialógica (TD) é uma atividade cultural e educativa que teve seu início na 

Escuela de la Verneda de San Martí, Barcelona, em 1980. Inicialmente foram realizadas TD com 

estudantes adultos em processo de alfabetização. Na América Latina, expandiu-se a cinco países, 

além do Brasil, a partir de 2002, implementando-se em escolas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, ao Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, ao Ensino Superior e também aos 

espaços de educação não-formal (MELLO, BRAGA, GABASSA, 2012). 

O relatório da pesquisa INCLUD-ED (FLECHA, 2015), que investigou as práticas 

educativas que permitiram a aprendizagem de grupos minoritários na Europa, indicou a Tertúlia 

Dialógica como uma das Atuações Educativas de Êxito (AEE), sendo assim capaz de contribuir 

efetivamente na melhoria da aprendizagem e convivência escolar em diferentes níveis de ensino, de 

vários países e com grupos diversificados. 

No que se refere a sua fundamentação teórica e metodológica, cabe ressaltar  que a TD 

baseia-se na teoria da Aprendizagem Dialógica, composta por conceitos e autores que entendem e 

contribuem para a aprendizagem através de interações por meio do diálogo com o outro (Paulo 

Freire, Jürgen Habermas, Anthony Giddens, Manuel Castells e outros), possibilitando a reflexão 

intrassubjetiva e intersubjetiva (Vigotsky e Georg Mead). 

A coerência prática é garantida a partir da verificação de setes princípios, sendo eles: 

Diálogo Igualitário, Inteligência Cultural, Transformação, Dimensão Instrumental, Solidariedade, 
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Criação de Sentido e Igualdade de Diferenças. Cada um dos princípios reforça e valida o outro, 

sendo que sua elaboração está baseada nos autores da teoria da Aprendizagem Dialógica e da 

prática e diálogo com adultos que criaram e frequentam essa modalidade de tertúlia (FLECHA, 

1997). 

Realizadas com base nos princípios, a Tertúlia Dialógica Literária ou Científica, das quais se 

trata nesse texto, segue algumas etapas para sua realização. Primeiramente, os participantes 

escolhem conjuntamente um texto literário ou científico, clássico universal, para a leitura. O 

professor ou mediador pode trazer uma lista de sugestões para apreciação coletiva. Após a escolha, 

os participantes combinam qual será a leitura realizada para o próximo encontro, que geralmente 

são semanais, sempre no mesmo dia e local, com duração fixa. O primeiro contato com o texto é 

sempre individual (intrassubjetivo), no qual cada participante é convidado a tomar nota de algum 

trecho que lhe tenha chamado a atenção, despertado interesse de pesquisa ou gerado dúvidas. 

Assim, é no encontro que os participantes pedem a palavra para compartilhar seus destaques, lendo 

e argumentando sobre o que destacou. Para organização das falas e garantia dos princípios, há o 

moderador participante, que pode ser o professor ou qualquer outro membro do grupo, que realiza 

as inscrições e passa a palavra aos participantes que falaram menos naquele encontro (MELLO, 

BRAGA, GABASSA, 2012). Duas características compõem uma Tertúlia Dialógica: a condução 

estar baseada no conceito de diálogo igualitário e a obra debatida ser uma obra clássica de literatura 

universal, ou de conhecimento de uma determinada área. 

Cabe destacar que os resultados proporcionados pela TD são: a intensificação da 

aprendizagem instrumental da leitura e de outros conteúdos. Além disso, a literatura também indica: 

a melhora de motivação e gosto pela leitura; superação do medo de falar em público e melhora da 

expressividade oral; enriquecimento de vocabulário; melhora da autoestima e da maneira de 

expressar sentimentos; respeito a opiniões contrárias e melhora da convivência (FLECHA, 1997; 

LOZA, 2004; MELLO, 2003; VALLS; SOLER; FLECHA, 2008), o que é observado à medida que 

os participantes estabelecem interações que apresentam os princípios da aprendizagem dialógica. 

 

O PROJETO DE ENSINO INTEGRAL E O PAPEL DAS DISCIPLINAS ELETIVAS 

O Programa de Ensino Integral (PEI) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

busca enriquecer e aprofundar os conhecimentos que estruturam tanto a formação cidadã e crítica 

quanto à acadêmica. Os conteúdos estão organizados a partir dos eixos culturais, históricos e 
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científicos, em consonância com a perspectiva de uma educação integral que trabalhe as 

competências para o século XXI, possibilitando que o estudante se desenvolva plenamente, tanto a 

partir de habilidades cognitivas quanto socioemocionais. A disciplina da parte diversificada 

presente na escola, adjetivada como “disciplina eletiva”, permite esse aprofundamento ao organizar 

um trabalho pedagógico voltado às estratégias e metodologias variadas de forma que os 

conhecimentos sejam aprendidos de maneira inovadora e coesos aos projetos de vida individuais de 

cada estudante. 

Com base nas diretrizes do PEI, as eletivas compõem uma da parte diversificada do 

currículo do Estado de São Paulo que possibilita o aprofundamento, a ampliação e a diversificação 

dos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. 

Dentro do currículo do Ensino Integral as disciplinas eletivas ocupam um lugar central 

no que tange à diversificação das experiências escolares, oferecendo um espaço 

privilegiado para a experimentação, a interdisciplinaridade e o aprofundamento dos 

estudos. Por meio delas é possível propiciar o desenvolvimento das diferentes 

linguagens, plástica, verbal, matemática, gráfica e corporal, além de proporcionar a 

expressão e comunicação de ideias e a interpretação e a fruição de produções culturais 

(SÃO PAULO, 2014, p. 29). 

Ainda, faz-se necessário que as disciplinas eletivas devem estar relacionadas aos interesses 

dos estudantes, ou seja, ao seu projeto de vida e envolver pelo menos dois professores de áreas de 

conhecimento distintas. Essa integração permite a “diversificação de conceitos, procedimentos ou 

temáticas de uma disciplina ou área de conhecimento que não são garantidas no espaço cotidiano 

disciplinar” (SÃO PAULO, 2014, p. 31). 

É com esse programa que pode melhor se caracterizar a Escola Estadual, de uma cidade 

média do interior de São Paulo, referente ao desenvolvimento das práticas aqui relatadas. A partir 

da formação em Aprendizagem Dialógica no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo Geral, em 

2019, é que se pensou no desenvolvimento de uma disciplina eletiva que abordasse as TD, 

dispondo-se uma professora de Língua Portuguesa para realizar a Tertúlia Científica Dialógica e 

outra de Matemática para a Tertúlia Literária Dialógica. 

A OFERTA DAS TERTÚLIAS DIALÓGICAS COMO DISCIPLINAS ELETIVAS 

A disciplina eletiva “Tertúlias Literárias Dialógicas” e “Tertúlias Científicas 

Dialógicas”, criadas em parceria com o Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa da 
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Universidade Federal de São Carlos (NIASE/UFSCar) e com as professoras das áreas de 

conhecimento das Ciências da Natureza e de Linguagens e Códigos, foram oferecidas ao público-

alvo do 6º e 7º anos (Tertúlia Literária Dialógica) e 8º e 9º anos (Tertúlia Científica Dialógica) do 

Ensino Fundamental. 

Assim, as duas disciplinas foram ofertadas em salas vizinhas, às sextas-feiras das 10h 15min 

às 11h 45min, sempre acompanhadas por uma das professoras efetivas da escola em questão, além 

de um membro do NIASE. Mediante a escolha por sugestões dos moderadores, o 8º e 9º ano 

escolheram por ler “O Universo numa casca de noz”, do físico Stephen Hawking, e o 6º e 7º pela 

leitura da obra “A volta ao mundo em 80 dias”, de Júlio Verne. 

Durante as atividades, verificou-se que processo de leitura do público jovem se dá por meio 

do resgate de memórias, significações e informações comuns ao cotidiano, sobretudo midiático. 

Dessa forma, elaborou-se um cronograma de atividades que contemplasse os anseios dos estudantes 

e o esperado para o desenvolvimento de uma disciplina eletiva: dividiu-se o tempo do encontro 

entre momento de leitura individual e o desenvolvimento da TD, participou-se do encontro 

acadêmico sobre a temática, projetou-se o filme como forma de expandir as reflexões da TD, 

elaborou-se a memória dos temas abordados durante a TD e, ao fim, houve a culminância do 

projeto divulgando para a escola e comunidade os acontecimentos e aprendizagens da possibilitados 

pela eletiva. 

No que se refere aos objetivos traçados pelas professoras responsáveis pelas disciplinas 

eletivas verificam-se inicialmente: atingir a melhoria da aprendizagem escolar, bem como a 

melhoria da convivência na escola; além de ampliação do vocabulário e do conhecimento da língua; 

melhorar a compreensão de uma situação histórica e científica; melhorar a qualidade da leitura e, 

refletir sobre o mundo e a sociedade a partir da temática abordada. 

RESULTADOS 

A reconfiguração do professor para o papel de mediador, participante igualitário e ouvinte, 

trouxe o primeiro resultado às docentes participantes, retomando a aprendizagem enquanto um 

processo intra e intersubjetivo que envolve ação verbal, memórias, (res)significações, postura 

solidária, diversidade e aprimoramento de habilidades socioemocionais. 

Em relação aos estudantes, foram verificadas em comum as mudanças no âmbito do 

convívio em sala de aula e na aprendizagem de conteúdos. 
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No que tange o convívio em sala de aula, dois pontos chamaram a atenção inicialmente: a 

pouca participação de vozes femininas e as risadas dos colegas ao realizarem as leituras. Referente 

à aprendizagem de conteúdos, predominou-se nos primeiros encontros os destaques apenas sobre 

palavras desconhecidas e a argumentação fragilizada. Na Tertúlia Científica Dialógica também se 

verificou o estigma em se ler um texto científico, muitas vezes considerado de difícil compreensão. 

Para contribuir com a questão, a cada início de tertúlia, os princípios eram retomados pelas 

professoras e os alunos e alunas eram estimulados a relembrar algum dos sete. Também, diante da 

pouca participação das meninas, por diversas vezes, a professora, assim como o membro do NIASE 

presentes, tentaram argumentar a partir da obra a importância da participação das meninas. Também 

foram sugeridas tarefas e temas para pesquisa complementar. 

Entretanto, verificou-se que a maior mudança se deu após o VII Encontro de Tertúlias 

Dialógicas, realizado em uma Universidade Federal, e que contou com a presença de alunos da 

Educação Infantil, alunos da Educação de Jovens e Adultos, estudantes universitários, professores 

da rede municipal e estadual de educação. Nesse evento os alunos puderam dar seus relatos, 

compondo uma mesa do evento, e auxiliar e orientar demais participantes que nunca haviam 

vivenciado a prática. 

Na segunda metade do cronograma já era notável que os alunos já solicitavam a participação 

como moderador ou para registro da memória da tertúlia; a participação das meninas e o número de 

alunos que liam previamente o capítulo combinado aumentava; os destaques passaram a ser 

relacionados com pesquisas prévias ou, principalmente, com outros textos e conhecimentos vividos. 

As disciplinas eletivas são planejadas visando uma culminância, ou seja, a realização de 

evento para apresentação dos trabalhos realizados para toda a escola e comunidade. Assim, após o 

término do livro, os alunos foram orientados em grupos para organizar os materiais produzidos. 

Durante a culminância, foram divulgados os resultados do questionário inicial, relatos dos alunos 

após a vivência da tertúlia, ilustrações dos personagens principais do livro e os princípios da 

tertúlia. Os estudantes, ao organizarem a culminância, fizeram uso de uma ampla coletânea de 

saberes culturais e científicos apreendidos e vivenciados a partir de questionamentos universais 

sobre a vida, o universo, a relação espaço e tempo, o infinito, as dimensões (8º e 9º); ou ainda sobre 

viagens, modalidades de transporte, cultura, diversidade, lógica do real e fantasia (6º e 7º). 
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CONCLUSÕES 

Primeiramente, ao confrontar o papel do professor com a do mediador, tal como os 

comportamentos iniciais dos alunos para com seus colegas, verificou-se que os princípios da 

Aprendizagem Dialógica requerem esforço coletivo e coerência entre teoria e prática. O reforço das 

regras, os destaques interagindo obra clássica e mundo da vida e a participação no encontro 

universitário possibilitaram mudanças importantes de convívio em sala de aula e aprendizagem de 

conteúdos. 

Em seguida, verifica-se o caráter processual da Tertúlia Dialógica e seu potencial, o que 

pode ser potencializado por currículos com espaços mais flexíveis, tal como o PEI do Estado de São 

Paulo. 

Verificam-se como limitações dois importantes pontos: o uso de fotocópias com uma turma 

pela falta de recursos para aquisição dos livros e o tempo limitado, de doze semanas, para alcançar e 

sensibilizar todos os estudantes. Os pontos positivos, além dos já citados, evidenciaram-se no 

projeto de culminância, demonstrando que até alunos com pouca participação explícita estavam se 

desenvolvendo e aprendendo em grupo. 

Por fim, deixa-se o agradecimento à Diretoria Regional de São Carlos, da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo. Também se agradece à ProEx (Pró-Reitoria de Extensão), da 

UFSCar, por ter concedido uma bolsa acadêmica ao projeto orientado por uma das pesquisadoras do 

Núcleo de Pesquisa. 
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Resumo 

Este artigo integra a realização e os resultados de duas disciplinas eletivas oferecidas em uma Escola 
Estadual de São Paulo, participantes do Programa de Ensino Integral (PEI) da Secretaria de Educação 
do Estado. Em parceria com um Núcleo de Pesquisa, de uma Universidade Federal do Estado de São 
Paulo, foram ofertadas as disciplinas eletivas de Tertúlias Literárias Dialógicas e Tertúlias Científicas 
Dialógicas com alunos do Ensino Fundamental II, de agosto a dezembro de 2019. O artigo tem como 
objetivo apresentar a prática realizada em uma escola de Ensino Integral, evidenciando os resultados de 
melhora de convívio em sala de aula, engajamento com a leitura, valorização das vozes femininas e 
aprendizagem de conteúdos culturais e científicos. A prática foi realizada com uma sala de alunos do 6º 
e 7º ano, que realizaram a Tertúlia Literária Dialógica a partir do livro “Volta ao mundo em 80 dias”, de 
Julio Verne; e com alunos do 8º e 9º ano, que realizaram a Tertúlia Científica Literária com o livro “O 
Universo em uma casca de noz”, de Stephen Hawking. Estruturou-se esse trabalho em quatro seções, 
no qual, trata-se a princípio das Tertúlias Dialógicas, da Aprendizagem Dialógica e dos procedimentos 
metodológicos que garantam a coerência entre teoria e prática. Posteriormente, aborda-se a questão das 
Escolas Integrais no Estado de SP e a importância das disciplinas eletivas. Por fim, descreve-se o 
processo de oferta e resultados das disciplinas eletivas de tertúlias dialógicas, assim como suas 
contribuições para melhoria do aprendizado e convivência no ambiente escolar. 

Palavras-chave: Tertúlia Literária; Tertúlia Científica; Aprendizagem Dialógica; Ensino Integral. 
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INTRODUÇÃO 

A partir de uma análise da história da educação brasileira pode-se perceber que ela é 

marcada por períodos de grandes avanços no que corresponde às conquistas relacionadas ao direito 

à educação, mas também por períodos de retrocesso social devido a um lento processo de garantia 

de uma escolarização básica para todos os cidadãos, como ocorreu em governos ditatoriais. Diante 

desse fato, a conquista do direito assegurado na Constituição Federal de 1988, representa um marco 

legal de garantia do direito, que retrata o dever do Estado com a sociedade brasileira. A atual 

Constituição brasileira, também é conhecida como Constituição cidadã, por ter, em sua criação, 

ampla participação popular. 

No período de redemocratização do país, a mobilização da sociedade civil na luta por direito 

e por maior participação na gestão pública representa um marco importante para se compreender a 

situação da EJA no Brasil. Pois, torna-se importante assinalar que, a atuação da sociedade civil na 

luta pelo direito à educação sempre esteve presente na trajetória da EJA. Desde os anos de 1960, os 

movimentos mais expressivos de educação popular, inspirados nos trabalhos de Paulo Freire, 

buscavam incentivar a participação política das camadas populares e a criação de práticas 

pedagógicas voltada para a formação humana na perspectiva de emancipação e transformação 

social. Essa luta pelo direito acompanha a trajetória dos movimentos sociais que lutaram e ainda 

lutam pela real efetivação do direito para parcelas mais amplas da sociedade. 

Atualmente, a Educação de Jovens e Adultos configura-se como modalidade de ensino da 

educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, atendendo às especificidades de jovens 

e adultos que interromperam os estudos ou tiveram negado o direito à educação na idade própria 

conforme a lei 9394 (BRASIL, 1996, art. 37). 

Para melhor entendimento dos principais marcos dessa conjuntura histórica e política 

instituídas no campo da EJA, será apresentado por meio da análise de bibliografia e documentos 

legais, um breve panorama da EJA nos últimos anos, como também sobre a conquista legal de 

reconhecimento desta modalidade de ensino como um direito, visando saldar uma dívida histórica e 

social com grande parcela da população brasileira. 

BREVE PANORAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

Nas décadas de 60 e 70, a educação popular desempenhada pelas pastorais da igreja católica 

e pelo movimento de cultura popular estava a parte do sistema público de ensino. O pensamento 
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freiriano inspirou o trabalho de educação popular a qual possuía o objetivo principal de aumentar a 

consciência da população pobre sobre as causas da realidade de exploração que vivenciavam e 

promover atitude crítica na sociedade. Diferentemente das ações propostas no período da ditadura 

militar, como o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e o ensino supletivo, que 

tentou retirar a dimensão política da educação. Assim, desconsiderando os saberes construídos nas 

práticas sociais dos sujeitos suas condições de subsistência e que os processos educativos se dão no 

"encontro entre esses saberes e saberes dos educadores" (HADDAD, 2009) cuja intencionalidade é 

política. 

Freitas (2007) afirma que ao longo do tempo foi ocorrendo uma diferenciação entre o campo 

da EJA e da educação popular. Além disso, a autora aponta as possíveis contribuições da Psicologia 

Social Comunitária como suporte às práticas pedagógicas a partir da década de 60, quando se 

originam os trabalhos de alfabetização e conscientização dos movimentos sociais. A partir do 

processo de redemocratização, indica afinidades, distâncias e intersecções entre esses dois campos 

dando ênfase às contribuições de Paulo Freire para a prática docente. Assim, com relação às 

práticas dos educadores, elabora uma análise psicossocial de fatores que podem influenciar nos 

processos de conscientização de educar os educadores e nessa perspectiva apresenta uma proposta 

para formação continuada. Segundo a autora, a origem da EJA como conhecemos hoje é fruto do 

enlace entre alfabetização e educação popular, a primeira necessária diante dos índices de 

analfabetismo alarmantes e a segunda buscando a transformação da realidade social por meio da 

conscientização e libertação das classes oprimidas. 

Nas décadas de 60 e 70 a proposta educativa de Paulo Freire ganha destaque denunciando o 

teor doutrinário presente no conteúdo didático dirigido às classes populares. A educação popular 

que se dava nos diversos setores populares tendo nas condições materiais concretas de vida dessas 

pessoas o ponto de partida dos processos de ensino e aprendizagem, tais momentos de intensas 

reflexões discussões e análises. 

No Brasil, historicamente, o governo federal tem se limitado a realizar campanhas e 

programas de alfabetização de adultos, enquanto estados e municípios vem se incumbindo pelo 

Ensino fundamental e Médio. O baixo nível de escolaridade média da população brasileira é fruto 

das desigualdades sociais e da baixa qualidade do ensino ofertado, que exclui um grande 

contingente da escola, bem como faz com que uma parcela considerável não se aproprie dos 

conhecimentos necessários, produzindo analfabetos funcionais, ou seja, 
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aqueles que passaram pela escola e não têm o domínio suficiente da leitura e da escrita 

para utilizar no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua vida em geral. Podemos medir 

esse indicador, por exemplo, com aqueles com 15 anos ou mais que só tiveram até três 

anos de estudos. E são muitos: 15,5 milhões de pessoas. Se somarmos aos 14 milhões 

que não sabem ler nem escrever, chegamos a quase 30 milhões da população 

brasileira, 22% dos jovens e adultos que são incapazes de utilizar a leitura e a escrita. 

(HADDAD, 2009) 

Um dos fatores dificultadores da frequência do alunado da EJA é a inadequação e 

inexistência dos cursos em horários compatíveis com a vida dessa população jovem e adulta. Além 

disso, aponta como questões da EJA o escasso financiamento público, a garantia da continuidade de 

estudos, a diversidade do público que precisa ser contemplada pelas propostas de ensino, a 

formação inicial e continuada dos professores e a pouca atuação das universidades, fatores que 

colocam o desafio de pensar o papel que a sociedade civil pode ter na defesa do direito humano à 

escolarização de pessoas jovens e adultas e na implementação de políticas que efetivem esse direito 

(HADDAD, 2009). Com relação a isto, 

a Constituição Federal de 1988, além de garantir direitos, definiu importantes 

mecanismos de participação, como o plebiscito, o referendo popular, a iniciativa 

popular de lei, a tribuna popular e a audiência pública. Além do mais, estabeleceu 

mecanismos de participação legalmente constituídos, como os conselhos de gestão e 

as conferências setoriais. Com o Governo Lula, tais espaços cresceram, especialmente 

em nível nacional. Dos 64 conselhos federais, 11 foram criados e nove restabelecidos. 

No primeiro mandato do Governo Lula, 38 conferências nacionais foram organizadas, 

além das conferências estaduais e municipais preparatórias, com mais de 2 milhões de 

participantes.17 Todas essas iniciativas procuraram levar ao aprofundamento da 

democracia brasileira, garantindo direitos sociais de cidadania. (HADDAD, 2009) 

A EJA apesar de não ser uma política pública emergente, apresenta descontinuidade na 

implementação de programas e projetos voltados a esta modalidade, que são propostos ou 

substituídos de acordo com mudanças político-partidárias nas gestões públicas. Em virtude da 

condição socioeconômica dos seus sujeitos, as matrículas da EJA são majoritariamente realizadas 

nas redes públicas de ensino e ocorre grande diversidade no que se refere à organização escolar, 

variando de uma rede de ensino para outra, algumas adotando a seriação, outras ciclo, etapas ou 

outras nomenclaturas, como módulo. Há também a variação temporal que pode ser semestral, anual 

ou trimestral. Tal questão se relaciona às ideias hegemônicas de que jovens e adultos não 

necessitam de tanto tempo para frequentar a escola, como as crianças e adolescentes do ensino 
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regular. Há duas justificativas rivais por trás dessa ideia, a primeira é “recuperar o tempo perdido”, 

podendo o aluno cursar de forma mais rápida, e a segunda está relacionada à maturidade e 

experiência de vida, que contribuem para o aprendizado deste sujeito que já é um cidadão. Além 

disso, para evitar a evasão é necessário que existam condições facilitadoras da permanência. 

Entretanto, a invisibilidade das fontes de financiamento é uma questão séria para quem estuda EJA, 

percebe-se a precariedade dos recursos para essa modalidade de ensino com consequência para 

oferta e a qualidade de oportunidades para o seu público (HADDAD, 2007). 

REDEMOCRATIZAÇÃO E DIREITO À EDUCAÇÃO 

Somente na década de 1980, com o processo de redemocratização, a mobilização da 

sociedade civil na luta por direitos e maior participação na gestão pública possibilitou a concepção 

de EJA como direito, assim como a reivindicação por sua implementação. Assim na década de 80, 

os movimentos sociais assinalaram dois fatores: a questão da diversidade nas experiências de 

educação popular, que passaram a integrar temáticas culturais, relações de gênero, etnia e raça. 

Outro fator, foi a reivindicação pela educação pública de qualidade, inclusive, para jovens e adultos 

(HADDAD, 2009). Dessa forma, 

a sociedade civil contribuiu para demarcar, no processo de redemocratização da 

sociedade brasileira, os temas da desigualdade e da diversidade para além da 

democracia formal de respeito aos direitos individuais e políticos. O conceito restrito 

de direitos humanos ampliou-se para uma concepção contemporânea, incluindo os 

direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. (HADDAD, 2009) 

Segundo Di Pierro e Haddad (2015), o reconhecimento da EJA como direito é fruto do 

processo de redemocratização ocorrido na década de 1980 culminando com a Constituição Federal 

de 1988. A carta Magna, apesar de considerada avançada no que se refere aos direitos sociais, é 

limitada pelas políticas neoliberais da década de 90. Nesse período, sociedade civil e governo 

participaram de diversas conferências sobre os direitos sociais promovidas pela Organização das 

Nações Unidades (ONU). O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos a 

qual ratifica a educação como direito humano, ou seja, não somente limitado a crianças e jovens. 

No entanto, 

um dos resultados dramáticos, da combinação entre um mundo mergulhado no 

neoliberalismo e o avanço do direito à educação, tem sido a frustração diante da 

constatação de que os esforços por colocar a EJA na agenda dos governos não 

resultaram em avanços significativos. Tanto no Brasil, quanto no mundo, o número de 
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analfabetos jovens e adultos diminui lentamente e os avanços na escolaridade desse 

grupo são tímidos. O dilema talvez resida justamente na consequência maior das 

políticas neoliberais: o aprofundamento das desigualdades sociais, cenário em que os 

potenciais educandos da EJA não poderiam mesmo ver seus direitos realizados. (Di 

Pierro e Haddad, 2015) 

O conceito de “Educação ao longo da vida” está presente a partir da Declaração de 

Hamburgo e a Agenda para o Futuro produzidos na CONFINTEA V que ocorreu em 1997 na 

Alemanha. Rodrigues (2009) ao tratar sobre os preparatórios da IV CONFINTEA demonstra 

otimismo em relação à gestão federal do então governo petista do ex-presidente Lula. Tal 

conferência vislumbrava como expectativa a implementação de políticas e ações em prol das 

camadas mais desfavorecidas da sociedade em oposição ao discurso do custo-benefício que, 

historicamente, manteve a EJA relegada a uma esfera de educação de segundo plano. A educação 

popular foi incorporando temas de conteúdo democrático como a preservação ambiental, prevenção 

à saúde, cultura de paz, direitos humanos. Temáticas que passam a constar nas agendas e diversos 

documentos nacionais e internacionais, que também passaram a reconhecer a diversidade e 

especificidades dos sujeitos como mulheres, jovens, migrantes, pessoas com deficiência e pessoas 

em privação de liberdade, além da formação cidadã, presente no legado freiriano, cuja teoria e 

prática foram subjugadas na década de 90 em decorrência do cenário político da época. 

CONCLUSÕES 

Nos últimos anos, as políticas públicas instituídas no campo da EJA mostram uma 

preocupação com o compromisso de garantia da educação básica, no sentido de democratizar o 

acesso a escolarização de jovens e adultos que não completaram os estudos ou tiveram o direito à 

educação negado.  As propostas educacionais enaltecem o respeito aos valores culturais dos alunos, 

bem como seus anseios de acesso ao mercado de trabalho e as condições mais digna de vida. Hoje, 

a EJA é pensada na perspectiva da educação ao longo da vida como garantia do direito de todos à 

educação, respeitando a diversidade e a especificidade de seus sujeitos. 

Apesar dessas conquistas legais e avanços ocorridos no campo da Educação de Jovens e 

Adultos, principalmente, no que concerne ao reconhecimento da educação como direito, assegurado 

pela Constituição Federal de 1988, ainda existem grandes desafios e demandas educacionais que 

não foram alcançadas que perpassa por questões como a democratização do conhecimento, o acesso 

e a garantia da permanência de jovens e adultos na escola, a oferta de uma educação de qualidade e 
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gratuita para todos os sujeitos entre outros. No entanto, esse conjunto de ideais tem sido ainda 

bandeira de reivindicações ainda levantadas pela sociedade civil nos dias de hoje a fim de superar a 

situação de desigualdade e exclusão presente na educação brasileira. 

No cenário atual, muitas das conquistas alcançadas ao longo dos anos passam por um 

momento de apreensão e uma crise ética e política, devido ao regime político instituído no governo 

atual que busca a descontinuidade das efetivas políticas no campo educacional. Tal fato, demonstra 

como a configuração da EJA tem sido fortemente influenciada pelas contradições políticas do país 

em cada contexto histórico, refletindo os avanços e retrocessos nesta modalidade de ensino. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo refletir sobre as políticas públicas instituídas no campo da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) nas últimas décadas no sentido de atender as especificidades de jovens e 
adultos que interromperam os estudos ou tiveram negado o direito à educação na idade própria conforme 
a lei 9394 (BRASIL, 1996, art. 37). Os sujeitos da EJA fazem partem de uma estatística que demonstra a 
negação do direito à educação e o não reconhecimento das diferenças na sociedade brasileira. As 
análises sobre o desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão alicerçadas nas 
conquistas no campo do direito à educação, garantidas pela Constituição Federal de 1988, mas 
precisamente, no período de redemocratização do país. Neste cenário, a mobilização da sociedade civil 
na luta por direito e por uma maior participação na gestão pública representa um marco importante 
para se compreender a situação atual da EJA no Brasil. Para melhor entendimento dessa problemática, 
será apresentado um breve panorama da EJA no contexto brasileiro, como também sobre a conquista 
legal de reconhecimento desta modalidade de ensino como um direito, visando saldar uma dívida 
histórica e social com grande parcela da população brasileira. A metodologia adotada inclui o 
aprofundamento e análise de bibliografia e documentos oficiais que contribuíram com o processo de 
configuração da EJA como política pública. Neste trabalho identificou-se avanços e limites das ações 
implementadas ao longo dos últimos anos, bem como a necessidade de políticas públicas mais intensas 
que busquem atender as reais necessidades dos sujeitos frente à conjuntura política instituída no atual 
governo. 
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INTRODUÇÃO 

Este texto é um desdobramento das atividades de pesquisa que está sendo realizada pelo 

Grupo de Estudo de Pesquisa Infância e Crianças em Cena – GEPICENA, Departamento de 

Educação da Universidade Federal de Viçosa-MG. Objetiva demonstrar resultados parciais, da 

primeira fase do projeto de iniciação científica Políticas de convênio nos centros infantis 

filantrópicos do município de Viçosa-mg e as interferências das políticas educacionais nacionais, 

realizado no período de agosto de 2018 a agosto de 2019. É uma pesquisa de natureza qualitativa, 

com abordagem documental e bibliográfica, e, nesta primeira etapa, a coleta de dados aconteceu por 

meio de dois estudos: o das legislações (nacionais e municipais) e o bibliográfico. O texto foi 

organizado a partir das seguintes seções: fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, 

apresentação e discussão dos resultados, conclusão e referências. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) consiste em um recurso destinado à educação básica: 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É proveniente da arrecadação de uma cota 

única de impostos da União, dos Estados e do Distrito Federal que é repassada aos Estados, Distrito 

Federal e aos municípios, vinculados ao Fundo. Além disso, este Fundo inaugura um novo capítulo 

na história do atendimento da educação infantil brasileira, pois passa a incluir a primeira etapa da 

educação básica na distribuição dos recursos e admite as “instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público”, como se se lê no artigo 8º 

parágrafo 1º  (BRASIL, 2007, p.3, grifo nosso). Essa regulamentação é inovadora porque insere a 

educação infantil (creche) na distribuição dos recursos do FUNDEB por meio da rede conveniada e 

dá destaque às instituições sem fins lucrativos - instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas - qualificadas como organizações da sociedade civil (OSC). Esses dois aspectos 

representam um divisor de águas no oferecimento do atendimento da educação infantil, pois, se 

antes da regulamentação do Fundo a educação infantil esteve excluída das legislações no que se 

refere à distribuição dos recursos públicos, doravante, do ponto de vista legal, passa a ser vinculada 

a eles. Por conseguinte, as noções de “convênio” e “instituições sem fins lucrativos” passam a fazer 

parte das políticas educacionais nacionais que determinam o atendimento da educação infantil no 

Brasil. Contudo, os estudos de Adrião (2009), Bardella e Passone (2015), Correa (2011) e Cecon 

(2018) ajudam a perceber que o lugar do FUNDEB no âmbito da história da oferta da educação 
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infantil é o de reforço à regulamentação do setor privado no contexto do atendimento da educação 

infantil. Nessa perspectiva, é necessário retroceder ao tempo e observar que, do ponto de vista da 

história da educação, a oferta desse atendimento, na maior parte dos períodos históricos, esteve 

distante das responsabilidades públicas e próximas do setor privado. 

Marcílio (1997) descreve o retrato histórico do atendimento à criança e revela a presença do 

atendimento assistencial e de caridade no Brasil do século XVIII ao XX, o que demonstra a 

presença da iniciativa privada no âmbito do atendimento às crianças de classes populares, haja vista 

que no período colonial as casas de misericórdia e da roda foram entidades assistenciais mantidas 

pelas iniciativas particulares: dirigentes da igreja, famílias abastadas financeiramente e médicos. O 

autor mostra uma faceta do atendimento infantil cuja responsabilidade estava sob a égide de 

associações sociais privadas. Kramer (1995), Kuhlmann Jr (1998) e Rosemberg (2002) demonstram 

algumas fases do atendimento de instituições infantis e afirmam que, nas décadas de 1940 a 1980, o 

Estado faz parceria com o setor privado e, nesse contexto, acontecem o aparecimento de programas 

oferecidos por diferentes órgãos governamentais e a presença das organizações multilaterais. 

Esse fortalecimento do Estado com o setor privado insinua ser superado no final  da década 

de 1980, período em que ocorre a redemocratização brasileira, cujo símbolo é a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que determina no seu artigo 208:  “o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: IV - atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade”. (BRASIL, 1988, p.95-96). Consequentemente, acontece a 

oficialização da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 20 de dezembro 

1996, que orienta no artigo 9 sobre a organização da educação infantil e estabelece que esta deverá 

acontecer em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todavia, 

ao contrário do esperado, a lei 9.424, de dezembro de 1996, que dispõe do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF – destinado à 

distribuição de recursos exclusivamente ao ensino fundamental, exclui as demais etapas da 

educação básica, inclusive a educação infantil. Isto representa um fator de enfraquecimento na 

trajetória do oferecimento público da educação infantil, pois impulsiona os municípios brasileiros a 

buscarem alternativas assistenciais para suprir a ausência de recursos públicos. Assim, “se por um 

lado, já tínhamos uma história de atendimento em creches conveniadas desde antes da década de 

1970, nos anos 1990 temos um novo reforço para tal opção por parte do Estado” (CORREA, 2011, 

p.22, grifo nosso). Podemos avaliar que as políticas de financiamento destinadas exclusivamente ao 
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ensino fundamental paralisam os avanços constitucionais que se instalam com o processo da 

redemocratização brasileira. 

O FUNDEB, criado após uma década do FUNDEF, é elaborado para substituir e corrigir 

falhas do último. Contudo, Borghi; Bertagna; Adrião (2011), citadas por Cecon (2018), analisam a 

implementação do FUNDEB e compreendem que ele estimula políticas alternativas e de estratégias 

de baixo custo, o que se dá por meio da transferência de recursos públicos via convênio/parceria 

com instituições sem fins lucrativos (instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas), as  

(OSC’s). Essas organizações (OSC’s), segundo as autoras, oferecem atendimento inferior àquele 

adotado por instituições infantis mantidas e administradas diretamente pelo poder público. Nessa 

perspectiva, para Cecon (2018), o FUNDEB inaugura uma conjuntura de disputa no campo de 

políticas educacionais que favorece o setor privado como novo espaço de expansão da educação 

infantil. Esses estudos evidenciam, em síntese, o alinhamento do Fundo aos moldes da lógica 

econômica capitalista, exatamente porque transfere à iniciativa privada o cumprimento da 

realização dos direitos sociais advindos de lutas e conquistas populares. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem bibliográfica e documental. 

Para a coleta de dados bibliográficos, foi realizado um levantamento do material para o referencial 

teórico sobre o processo histórico das instituições que atendem crianças populares e sobre a relação 

entre o privado e o público na educação de crianças. Sobre os estudos documentais, examinamos as 

legislações federais e municipais, voltadas para a educação infantil. Elaboramos: resumos, textos-

síntese e mapas conceituais, a fim de entender as políticas educacionais no contexto da privatização 

do ensino brasileiro à luz de Adrião (2009), Bardela e Passone (2015), Correa (2011) e Ceccon 

(2018). 

A primeira etapa da pesquisa iniciou em agosto de 2018. Fizemos um levantamento dos 

referenciais teóricos e da documentação legal. Em 2019, realizamos um levantamento das 

instituições infantis públicas e filantrópicas do município de Viçosa, Minas Gerais – públicas 

municipais e filantrópicas. Em 2020, pretendemos desenvolver a segunda etapa desta pesquisa. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com base na documentação legal, esta pesquisa identificou as seguintes legislações: a lei 

federal nº 13.019, de julho de 2014, alterada pela lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015; o 

Decreto municipal nº 5.075, de maio de 2017, elaborado nos termos da lei federal 13.019, de julho 

de 2014; o Manual das parcerias lei 13.019/2014 e as leis municipais de nº 2.686 de abril de 2018 e 

a 2.761 de julho de 2019. 

A primeira lei consiste no marco regulatório federal e estabelece as parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil (OSC’s). Institui o regime jurídico das 

parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e privado. Ela é estruturada a 

partir de seis capítulos, são eles: I – Disposições preliminares, II – Da celebração do termo de 

Colaboração, III - Da formalização e da execução, IV – Da prestação de Contas, V – Da 

responsabilidade e das Sanções e V – Disposições finais. Em síntese, ela apresenta conceitos, 

normas e procedimentos acerca da parceria entre o poder público e as OSC’s. 

O Decreto nº 5.075, de maio de 2017, elaborado nos termos da lei federal 13.019 de julho de 

2014, consiste no marco regulatório municipal que interfere nos recursos destinados à transferência 

das subvenções municipal.  Assim, o Decreto estabelece em nível municipal: “o regime jurídico 

entre a administração pública direta, autárquica e Fundacional do município de Viçosa, as 

sociedades de economia mista municipais prestadoras de serviço público com as organizações da 

sociedade civil em regime de mútua cooperação” (VIÇOSA, 2017, p.1). O documento é composto 

de cinco capítulos e, de modo amplo, apresenta recomendações e procedimentos sobre as parcerias 

entre a prefeitura de Viçosa e as OSC’s locais. 

Esse marco regulatório municipal implica em uma das ações internas da prefeitura com 

vista a adequar-se para o cumprimento do marco regulatório federal (lei 13.019/201), o que resulta 

em ajustes realizados pela prefeitura para atender as especificidades da cidade. Nessa perspectiva, 

esta pesquisa localizou também no município o Manual das parcerias lei 13.019/2014, marco 

regulatório das organizações da sociedade civil, desenvolvido pela controladoria e auditoria da 

prefeitura municipal de Viçosa-mg e oficializado em junho de 2017. Ele foi elaborado a partir das 

informações contidas no Manual de orientações sobre o Marco Regulatório ao Gestor Municipal, 

publicado e editado pela Associação Mineira de Municípios – 2017. O Manual de parcerias de 

Viçosa tem como objetivo “contribuir através de orientações aos interessados e participantes das 

parcerias, sobre procedimentos e funcionamento adequados e baseados na lei 13.019/2014, de 
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forma clara e objetiva, através de boas práticas e busca da qualidade da Gestão Pública Municipal” 

(VIÇOSA, 2017, p. 1). Como indica o próprio nome, o Manual apresenta o passo a passo das ações 

a serem realizadas pela prefeitura municipal. É organizado da seguinte forma: I –Apresentação e II 

– Disposições gerais, que se desdobram em sete subitens e anexos de seis modelos de formulários. 

O Manual, em linhas gerais, auxilia a Secretaria Municipal de Educação de Viçosa (SME) na sua 

organização, funcionamento e execução, de modo que a tal secretaria implantou internamente o 

Conselho de políticas públicas, Comissão de seleção e a Comissão de Monitoramento e Avaliação a 

fim de conduzir e avaliar as parcerias entre a prefeitura e as OSC’s. 

Do ponto de vista dos recursos destinados ao repasse da administração pública às OSC’s, a 

pesquisa identificou as leis municipais de nº 2.686 de abril de 2018 e a 2.761 de julho de 2019 que 

dispõem sobre a concessão de subvenção social às entidades de prestação de serviços essenciais, 

sendo elas, de natureza social, médico e educacional. Essa subvenção de que trata as leis, citadas 

anteriormente, é autorizada pelo Poder Executivo Municipal e liberada de acordo com a 

disponibilidade financeira do município, conforme artigo 2º da lei nº 2.761/2019 (VIÇOSA, 2019). 

Ela é constituída de sete artigos que, de modo amplo, apresentam prescrições sobre a formalização, 

a liberação, a despesa e a prestação de contas dos recursos municipais destinados às entidades que 

celebraram o Termo de Parceria com a prefeitura. Em 2018 e em 2019, oito Centros Infantis 

Filantrópicos (CEI’s) - atendimento de creche e pré-escola - receberam recursos da subvenção 

municipal. Segundo dados da secretaria municipal de educação/dezembro de 2019, o município 

conta com 13 Centros Infantis Filantrópicos (CEI’s) e 19 escolas municipais e Centros Municipais 

de Educação Infantil (CMEI’s - público) que atendem turmas de creche e pré-escolas. 

Compreende-se que essas regulamentações municipais - Decreto nº 5.075 de maio de 2017, 

o Manual das parcerias e as leis de nº 2.686/ 2018 e a 2.761/2019 - podem ser compreendidas 

como meios que orientam e instrumentalizam a prefeitura de Viçosa na regulamentação e execução 

do marco federal. Esses resultados demonstram, conforme pudemos observar no município de 

Viçosa, a modalidade de atendimento da educação infantil a partir das OSC’s e da rede pública. 

CONCLUSÕES  

Os resultados, citados anteriormente, demonstram nesta primeira etapa da pesquisa que as 

políticas de atendimento da educação infantil pelo setor privado são determinadas pelas políticas 

educacionais nacionais. Essa realidade merece ser analisada, do ponto de vista histórico, pois 

permite perceber que o atendimento pelo setor privado no âmbito do atendimento à criança popular 
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está associado ao projeto do desenvolvimento, expansão e consolidação do sistema econômico 

capitalista e, consequentemente, ao processo da colonização brasileira. Essa relação entre o público 

e o privado, que acompanha a história do atendimento da educação infantil, conforme exposto 

anteriormente, expressa a inserção do viés econômico não apenas no mercado financeiro, mas 

também na educação e nas políticas educacionais. Dessa maneira, é possível perceber que as 

políticas municipais representam um projeto de sociedade que se coaduna com o sistema econômico 

vigente. 

Daí a urgência em discutir o atendimento da educação infantil pela iniciativa privada, tendo 

em vista que ela reproduz a lógica econômica capitalista, pois reforça a desestabilização das 

conquistas sociais e coloca em xeque o atendimento público como direito da criança cidadã. 
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Resumo 

Este texto é resultado da primeira fase de uma das pesquisas que está sendo realizada pelo Grupo de 
Estudo e Pesquisa Infância Criança em Cena – GEPICENA, Departamento de Educação da 
Universidade Federal de Viçosa- MG (DPE/UFV-MG). Objetiva demonstrar que as políticas de 
atendimento da educação infantil pelo setor privado são determinadas pelas políticas educacionais 
nacionais. É de natureza qualitativa, com abordagem histórica, bibliográfica e documental. Inicialmente, 
fez-se um estudo bibliográfico e, seguidamente, examinaram-se as legislações federais e as municipais 
de Viçosa-mg. Tais estudos revelam que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB - representa um marco na história do atendimento da educação infantil 
porque inaugura a ideia de convênio e de instituições sem fins lucrativos, qualificadas como organizações da 
sociedade civil (OSC’s), de modo a regulamentar o setor privado no contexto de expansão do 
atendimento da educação infantil. Como desdobramento desse Fundo, identificaram-se as seguintes 
leis: 13.019/2014, alterada pela lei nº 13.204/ 2015, que estabelece as parcerias entre a administração 
pública e as OSC’s; o Decreto nº 5.075/ 2017, que interfere nos recursos destinados à transferência das 
subvenções municipal; o Manual das parcerias lei 13.019/2014 e, ainda, as leis municipais de nº 2.686/ 
2018 e a 2.761/ 2019, que dispõem sobre a concessão de subvenção social. Tais resultados indicam que 
as políticas de atendimento da educação infantil de Viçosa-mg acontecem por meio das OSC’s e do 
setor público, realidade determinada pelas políticas educacionais nacionais. E, em tempos em que as 
conquistas públicas sociais e de direitos da criança cidadã são ameaçadas pelo próprio Estado, este 
debate é mais do que urgente.  

Palavras-chave: Educação Infantil – Instituições sem fins lucrativos – Privatização – Viçosa-mg. 
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INTRODUÇÃO 

A educação é um direito da criança que não pode ser abdicado, quando é deixado de lado 

perpetua o cenário de exclusão da infância ao não oferecer políticas públicas que garantam o acesso 

a esse direito. Por meio da Constituição Federal (1988) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996) concretiza-se legitimamente a inserção da educação em creches e pré-escolas nos 

municípios como primeira etapa da Educação Básica. Contudo, somente após a edição da Emenda 

Constitucional nº 59, do ano de 2009, e da promulgação da Lei Nacional 12.796 de 4 de abril de 

2013, que modificou vários artigos da LDB, que foi possível observar a obrigatoriedade do ensino 

para as crianças a partir dos 4 anos de idade, em pré-escolas. 

Desta forma fica evidente que a Lei 12.796 de 4 de abril de 2013 representou um grande 

marco na Educação Infantil, pois, desde então, passou a ser obrigatória a oferta de vagas na rede 

pública para as crianças a partir dos 4 anos de idade, bem como, os pais passaram a ser obrigados a 

matricularem seus filhos em pré-escolas. 

O presente texto analisa as publicações dos Anais Associação Nacional de Políticas e 

Administração da Educação (ANPAE) que abordam a temática da obrigatoriedade de matrículas 

para crianças com 4 e 5 anos instituída pela Lei Nacional 12.796 de 4 de abril de 2013. Esta 

temática será abordada por se entender que esta inovação legislativa trouxe grande repercussão nas 

políticas públicas para a educação das crianças e que esta repercussão pode ser aferida através das 

publicações científicas que abordam este tema. A escolha pelos Anais da ANPAE se deve por essa 

associação agregar pesquisadores, estudantes de educação superior, dirigentes e técnicos dos 

sistemas de ensino e profissionais educação básica, ao longo dos anos se firmou como importante 

espaço voltado para divulgação de pesquisas e debate sobre política e gestão da educação. 

PROCEDIMENTOS DE LEVANTAMENTO DOS DADOS 

Uma vez justificada a relevância do tema e o campo empírico, iremos nesse item apresentar 

o procedimento metodológico. 

Iniciamos o levantamento sobre a ampliação da obrigatoriedade da pré-escola nos sites dos 

simpósios, na biblioteca eletrônica da ANPAE e no Google Acadêmico no período de 2013 e 2019. 

Foi utilizado como instrumento comuns de busca as palavras-chave: obrigatoriedade escolar; 

ampliação da obrigatoriedade escolar; Educação Infantil; Lei 12.796/13; 4 e 5 anos. Todas as 

produções encontradas estavam publicadas nos Anais dos encontros da associação. A partir das 
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palavras-chave, foi realizada inicialmente a leitura dos títulos e dos resumos dos artigos. Após esse 

procedimento, foram definidos três artigos que dialogam com a temática da obrigatoriedade de 

matrícula a partir dos 4 anos. De posse desse material, realizamos a leitura sistemática dos textos 

encontrados que foram organizados em quadro (Quadro 1) pelos seguintes critérios: ano/título; 

autor; resumo. 

ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ENCONTRADAS 

Dentre artigos que fazem parte da amostra, o primeiro “Acesso à educação infantil: desafios 

à política municipal e a exigibilidade de seu direito” de OLIVEIRA e TEIXEIRA, foi apresentado 

no IV Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da Educação organizado pela 

ANPAE em 2014. O artigo analisa os desafios postos aos municípios brasileiros para o atendimento 

do direito ao acesso à Educação Infantil e os mecanismos jurídicos que se prestam à garantia desse 

direito. O texto sintetiza resultado de dissertação de mestrado e de tese de doutorado desenvolvidas 

pelas autoras. Oliveira e Teixeira (2014) afirmam que a relevância da temática advém das mudanças 

ocorridas na legislação educacional brasileira desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 

e, recentemente, com a Lei nº 12.796 de 04 de abril de 2013, que veio alterar a LDB (Lei nº 

9.394/96) trazendo entre outros a obrigatoriedade da matrícula de crianças de 04 e 05 anos pelos 

pais na educação infantil. As autoras observam que essa modificação em especial permite que 

alguns efeitos decorrentes da ampliação do direito à educação da criança sejam alcançados, como a 

possibilidade de maior desenvolvimento psicossocial daquela que frequenta a Educação Infantil, a 

ampliação da longevidade escolar e, ainda, resultados educacionais melhores nas etapas posteriores 

de ensino. No texto as autoras fazem uma revisão das principais mudanças ocorridas na Educação 

Infantil na legislação brasileira, desde sua definição como direito educacional até a sua 

obrigatoriedade; em seguida apresentam as metas e taxas de atendimento às crianças estabelecidas 

pelas políticas públicas educacionais, como o Plano Nacional de Educação (PNE), bem como, as 

proposições para os municípios alcançarem essas metas e, por fim, elencam os mecanismos 

jurídicos que estão sendo ou podem ser acionados para o cumprimento desse direito das crianças. 

Os anais do IV Seminário da ANPAE, realizado no ano de 2016 na Universidade do Oeste 

de Santa Catarina (Joaçaba/SC), trazem o segundo artigo “A educação infantil brasileira no 

contexto das políticas educacionais: do direito à obrigatoriedade”, que discute a educação no 

Brasil, no cenário das políticas educacionais, aprofundando a partir da revisão de literatura e da 

análise documental a questão da legalidade deste nível de ensino. Por meio de um recorte histórico 
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GOBBATO (2016) buscou identificar como a educação infantil foi vista desde a Constituição 

Federal de 1988 até a Emenda Constitucional de 2009 ressaltando a aprovação de leis e documentos 

que regulamentam esta etapa da educação básica. Acerca da questão da obrigatoriedade é dado 

destaque a intensificação da preocupação sobre os rumos da educação infantil que sinalizam para 

uma valorização da pré-escola e uma diminuição do atendimento nas creches. Contudo, é 

considerado relevante, na formulação de políticas, que a criança seja tratada em sua especificidade 

infantil, e que a qualidade seja proporcionada com critérios coerentes, de modo que a criança possa 

aprender, brincar e se desenvolver num ambiente seguro e estimulante. A autora apresenta um 

conceito de criança como um ser humano digno de direitos, com necessidades específicas e inserida 

no contexto sócio histórico e que a redefinição do conceito de criança deu-se aliado aos novos 

rumos da economia e da política. A partir de então, a criança passa a ser considerada [...] 

enquanto sujeito histórico-social capaz de construir o seu próprio conhecimento. 

Como pessoa em processo de desenvolvimento, inserida num contexto em que estão 

presentes relações de classe, de etnia, de gênero. Como alguém que participa da 

construção da história, da sociedade e da cultura de seu tempo, modificando-as e 

sendo modificada por elas. (apud OLIVEIRA, 2001, p. 109). 

A partir do estudo feito a autora conclui que é necessário haver reivindicações para que a 

Educação Infantil de qualidade seja concretizada, não basta a definição de diretrizes, é preciso, de 

fato, oportunizar o acesso e garantir as condições físicas apropriadas, aliadas a um atendimento 

especializado, com professores adequadamente remunerados e habilitados, sem a dissociação do 

cuidar e do educar, e que esse último aspecto ocorra com respeito à criança, à infância, suas 

especificidades e seu desenvolvimento. 

O último trabalho encontrado foi a pesquisa “Panorama da educação obrigatória para as 

crianças de quatro e cinco anos entre 2009 e 2014 em 16 municípios da microrregião de Ribeirão 

Preto”   - Série Anais  da ANPAE de 2018, nele BARBOSA (2018) analisou 16 municípios da 

microrregião de Ribeirão Preto/SP a variação populacional de crianças entre quatro e cinco anos, a 

evolução das matrículas dessa faixa etária e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita, observando algumas características que se remetem ao processo de universalização da 

educação nacional em especial na pré-escola. Selecionou os anos de 2009 – ano da Emenda 

Constitucional nº 59 de 11/11/2009 e 2014 e os dados foram coletados do Censo Escolar e do 

Sistema Estadual de Dados Estatísticos (SEADE). A Comparação foi feita entre a variação 

populacional das crianças entre quatro e cinco anos, a evolução das matrículas em pré-escola e o 

crescimento do PIB per capita nos anos de 2009 e 2014, dos municípios da microrregião de 
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Ribeirão Preto agrupados de acordo com o ranking do PIB per capita dos municípios paulistas. A 

autora observa a grande diversidade dos dados entre esses municípios, o que também representa 

grandes desigualdades. Mesmo com a obrigatoriedade da educação a partir dos quatro anos e do 

prazo de sua implementação até 2016 tendo sido confirmados no Plano Nacional de Educação 

(PNE) em 2014, a autora salienta que nesse ano alguns dos municípios pesquisados ainda estavam 

com dificuldades no atendimento e cumprimento da lei. 

Mas ao comparar o atendimento ao PIB per capita dos municípios no ano de 2014, não foi 

possível fazer uma relação direta entre o atendimento insuficiente e um PIB per capita baixo, uma 

vez que, dos oito municípios que não haviam universalizado o atendimento, metade eram do quartil 

mais pobre e a outra do mais rico. Ainda assim, esse é um panorama que pode espelhar a realidade 

de todo Brasil. A autora afirma que a sobrecarga que os municípios continuam recebendo do 

federalismo político em contrapartida da autonomia de gestão, dificultando o planejamento da 

expansão, uma vez que, para atender toda a demanda precisa-se em especial de recursos financeiros. 

Para a implementação da educação obrigatória, gratuita e de qualidade com o orçamento apertado 

dos municípios, é imperativo a articulação entre os três níveis de governo – 

Federal/Estadual/Municipal – com cooperação e colaboração política, econômica e social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Refletir sobre a educação pública e gratuita brasileira é pensar em um modelo de ensino que 

está em construção e que tenta ampliar o acesso e melhorar a qualidade daquilo que é ofertado. É 

nesse cenário complexo que foram produzidas as pesquisas da ANPAE que expõem os diferentes 

desafios para a ampliação da Educação Infantil e demonstram que é fundamental a reflexão sobre as 

políticas, as práticas e os direitos das crianças em busca de se encontrar as melhores soluções para 

os problemas deste nível educacional. 

Ponto comum aos textos estudados é a afirmativa do direito das crianças a  terem suas 

matrículas efetivadas na educação infantil, da mesma forma os textos pesquisados deixam evidente 

a grande dificuldade que os municípios vêm encontrando para ofertar vagas em creches e em pré-

escolas, donde o principal problema apontado é a falta de recursos públicos destinados à Educação 

Infantil. 

Repassados os textos pesquisados fica clara a importância da realização de pesquisas 

relacionadas a oferta de educação infantil em nosso país, estas pesquisas devem se preocupar tanto 

com o aspecto quantitativo da oferta deste nível educacional, tendo em vista que a maioria dos 
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municípios brasileiros não atendeu a demanda de vagas em creches e em pré-escolas, no tempo 

previsto, quanto com o aspecto qualitativo da oferta deste nível de educação, pois ainda existe um 

debate sobre o que seria uma educação infantil de qualidade e os arranjos presentes nos municípios 

parecem não considerar essa dimensão. 
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QUADRO 01 

Publicações da ANPAE – Ampliação da obrigatoriedade escolar de crianças de 4 e 5 anos 
Ano /Título Autor Resumo 

2014- Acesso à educação infantil: 
desafios à política municipal e a 
exigibilidade de seu direito 

Rafaela Reis Azevedo de 
Oliveira 

Beatriz de Basto Teixeira 

O trabalho, que analisa os desafios postos aos municípios 
brasileiros para o atendimento ao direito ao acesso à Educação 
Infantil expresso na legislação educacional e os mecanismos 
jurídicos que se prestam à garantia desse direito, baseia-se em 
dissertação de mestrado e em tese de doutorado em 
desenvolvimento na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sua 
relevância advém das mudanças ocorridas na legislação educacional 
brasileira desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, 
recentemente, da Lei nº 12.796 de 04 de abril de 2013, que veio 
alterar a LDB (Lei nº 9.394/96) no que compete à obrigatoriedade 
da matrícula de crianças de 04 e 05 anos pelos pais.  

2016- Panorama da educação 
obrigatória para as crianças de 
quatro e cinco anos entre 2009 e 
2014 em 16 municípios da 
microrregião de ribeirão preto 

Caroline Barreto Brunelli 
Barbosa 

A Lei nº 12.796 de 4/4/2013 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB/1996), passando a vigorar a educação 
básica obrigatória dos quatro aos dezessete anos de idade. O 
processo de implementação dessa Lei iniciou-se desde a Emenda 
Constitucional nº 59 de 11/11/2009, afetando diretamente o 
financiamento e a gestão da educação dos municípios no que diz 
respeito à pré-escola, visto que os municípios são o ente federado 
com a menor fonte de recursos e sua prioridade no atendimento da 
Educação Infantil. Analisando em uma amostra de 16 municípios da 
microrregião de Ribeirão Preto/SP a variação populacional de 
crianças entre quatro e cinco anos, a evolução das matrículas dessa 
faixa etária e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita, observamos algumas características que se remetem ao 
processo de universalização da educação nacional em especial na 
pré-escola. Selecionamos os anos de 2009 – ano da Emenda 
Constitucional nº 59 de 11/11/2009, e 2014 – ano mais recente do 
PIB per capita disponível. Os dados foram coletados do Censo 
Escolar e do Sistema Estadual de Dados Estatísticos (SEADE). 

2016- A educação infantil 
brasileira no contexto das 
políticas educacionais: do direito 
à obrigatoriedade 

Heliana Lia Tissiani Gobbato Este artigo visa discutir a educação infantil no Brasil, no contexto 
das políticas educacionais, aprofundando a partir da revisão da 
literatura e da análise documental a discussão acerca da legalidade 
deste nível de ensino. Para tanto, fez-se um recorte histórico 
buscando identificar como a educação infantil foi vista, desde a 
Constituição Federal de 1988 até a Emenda Constitucional de 2009. 
Neste caminho é ressaltada a aprovação de leis e documentos que 
regulamentam este nível de ensino. Acerca da questão da 
obrigatoriedade é dado destaque a intensificação da preocupação 
sobre os rumos da educação infantil que sinalizam para uma 
valorização da pré-escola e uma diminuição do atendimento nas 
creches. Contudo, é considerado relevante, na formulação de 
políticas, que a criança seja tratada em sua especificidade infantil, e 
que a qualidade tão em voga seja proporcionada com critérios 
coerentes, de modo que a criança possa aprender, brincar e se 
desenvolver num ambiente seguro e estimulante. 
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Resumo 

Esse texto apresenta uma análise das publicações nos Anais das reuniões da Associação Nacional de 
Política e Administração da Educação/ANPAE sobre o tema da obrigatoriedade de matrículas para 
crianças com 4 e 5 anos instituída pela Lei Nacional 12.796 de 4 de abril de 2013. Dando continuidade 
ao que estava proposto na Emenda Constitucional n.59 de 2009 a lei mencionada causou mudanças na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394/96 e, consequentemente, nos sistemas de ensino. 
Essa análise se justifica pela necessidade de acompanhamento dos processos de implementação das 
políticas nos contextos locais. A escolha pelos Anais da ANPAE se deve por ser essa associação um 
espaço voltado para a divulgação de pesquisas sobre política e gestão da educação. Metodologicamente 
a pesquisa foi realizada nos meios eletrônicos através de critérios comuns de busca, com as palavras 
chaves: obrigatoriedade escolar; ampliação da obrigatoriedade escolar; educação infantil; Lei 12.796/13; 
4 e 5 anos. A temática é de extrema relevância, porque representa grande desafio para os municípios, 
entes federados responsáveis por essa etapa do ensino e regula a vida das crianças e de suas famílias, no 
entanto, o debate ainda ocupa pouco espaço na ANPAE. Na pesquisa realizada foram encontradas 
somente três produções acadêmicas, no período de 2013 a 2019, ou seja, observou-se uma produção 
intelectual pequena, entretanto os artigos encontrados foram de grande proveito para reflexão sobre o 
assunto. As pesquisas publicadas nos Anais indicam que para ampliar os sistemas, grande parte dos 
municípios optou por aumentar as turmas de pré-escola em escolas de ensino fundamental; houve 
mudança de atendimento de horário integral para parcial; assim como redução no atendimento de 
crianças em creche. Tais arranjos podem comprometer a qualidade da educação, que pelo que está 
apresentado, tem tido como referência apenas o aspecto quantitativo da norma. 

Palavras-chave: Obrigatoriedade do ensino; ampliação da educação básica; Educação Infantil; Pré-
escola; Lei 12.796/13. 
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INTRODUÇÃO 

A implementação da Política de Universalização da Educação Infantil caracteriza-se como 

uma ação de âmbito municipal, repercutindo, positivamente, na ampliação de oportunidades de 

acesso ao mercado de trabalho para as mães, consequentemente, na melhoria da renda familiar e a 

qualidade de vida dessas famílias. 

Esse trabalho tem como objetivo determinar um percurso teórico-metodológico para 

contribuir no avanço da pesquisa, no âmbito da pós-graduação stricto sensu, em mestrado 

profissional em andamento, propondo um estudo documental e bibliográfico, de natureza 

exploratória e abordagem qualitativa, a partir de dimensões categóricas políticas, sociais e 

pedagógicas, tomando como referência a estratégia de representação imagética de percurso 

metodológico presente em Conceição (2013) para fundamentação desse esforço. Outrossim, como 

reflexão inserida no contexto mais amplo da referida pesquisa em mestrado profissional. 

O presente trabalho está organizado em quatro seções. Essa introdução que apresenta o 

objetivo da pesquisa, seguida de uma seção de referencial teórico, que explora aspectos 

relacionados a educação infantil, do contexto social e educacional do município de Camaçari e o 

Plano de Ações Articuladas; da seção de resultados obtidos, que apresenta a representação 

imagética da estratégia e percurso metodológico, que subsidiará o avanço da pesquisa relacionada 

aos desafios político-pedagógicos da oferta de educação infantil de Camaçari a partir das metas do 

Plano Municipal de Educação (PME) 2015-2024, considerando o Plano de Ações Articuladas 

(PAR) como referencial político-normativo, da seção de considerações finais, referências do estudo 

e anexo. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O Município de Camaçari está localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), 

Bahia, sendo um dos mais populosos, possuindo 242.910 habitantes, com 23.805 crianças na faixa 

etária de 0 a 5 anos de idade (IBGE 2010). No panorama apresentado pelo IBGE para 2018, 

respectivamente, 293.723 habitantes (IBGE, 2018) e aplicando o mesmo percentual de 9,8% (IBGE 

2010), estima-se 28.784 crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, com atendimento na educação 

infantil equivalendo a 33,52% e se considerarmos exclusivamente as matrículas da Rede Municipal, 

esse percentual cai para 12,57%, com atendimento a partir dos 3 anos de idade, ou seja, a Rede 
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Privada responde pela maioria das ofertas de matrículas na educação infantil no município de 

Camaçari (Ba). 

De outro modo, os dados apresentados sobre os índices de vulnerabilidade social de 

Camaçari para o ano de 2010, extraídos do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (BRASIL, 

2010), indicam que 14.283 (60%) crianças de 0 a 5 anos não tinham acesso à escola, de um total de 

23.805 crianças, dessas 2.292 crianças eram consideradas extremamente pobres (IBGE, 2010), com 

96.192 (39,6%) munícipes vulneráveis à pobreza. Utilizando os mesmos percentuais, em 2018 esses 

números equivalem, estimativamente, a 17.270 crianças fora da escola, 2.771 extremamente pobres 

e 116.314 munícipes vulneráveis à pobreza, tornando-se claro, a relevância quanto a implementação 

de uma Política de Educação Infantil para a população em situação de pobreza ou extrema pobreza 

de Camaçari (Ba). 

O Plano Municipal de Educação de Camaçari 2015-2024, Lei 1.415, de 01 de dezembro de 

2015, na Meta 1, estabelece a universalização da educação infantil na pré-escola e a ampliação para 

100% a oferta da educação infantil em creche, ambas em regime integral (CAMAÇARI, 2015). 

A busca pela concepção de uma representação metodológica para essa pesquisa, concretiza-

se no esforço que apresentamos no presente trabalho e sua idealização através de uma figura, 

possivelmente, capaz de materializar um avanço naquilo que se pensa, que, talvez, na escrita não 

seja suficiente para comunicar o que está no ideário do autor. 

Nesse sentido, concorda Medina Filho (2013, p. 267), “a imagem pode fortemente nos 

auxiliar a conhecer as representações sociais porque nos permite ir além de seus conteúdos ativados 

e expressos de forma verbal”. Diz, ainda, que os “processos de comunicação social possui uma 

imagem objetivada, ou seja, uma representação imagética do objeto social que o simplifica e é 

naturalizada, ou seja, tomada como o próprio objeto real”. 

Para Moscovici (2003, p. 72) apud Medina Filho (2013, p. 267) “um complexo de imagens 

que reproduzem visivelmente um complexo de ideias”. 

Dessa forma, a representação imagética da metodologia dessa pesquisa, materializa-se no 

desenho do trajeto metodológico, onde encontram-se representados os métodos, as técnicas e os 

instrumentos utilizados para o desenvolvimento dessa produção científica voltada à compreensão 

dos desafios político-pedagógicos da oferta de educação infantil de Camaçari a partir das metas do 

Plano Municipal de Educação (PME) 2015-2024, considerando o Plano de Ações Articuladas 

(PAR) como referencial político-normativo, conforme veremos na seção a seguir. 
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RESULTADOS OBTIDOS: O IMAGÉTICO DO (POSSÍVEL) PERCURSO TEÓRICO-

METODOLÓGICO DA PESQUISA ACERCA DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL EM CAMAÇARI (BA) CONSIDERANDO O PAR COMO REFERENCIAL 

POLÍTICO-NORMATIVO 

A imagem apresentada em forma de infográfico (Figura 1- ANEXO) é a representação 

visual da (possível) metodologia a ser utilizada durante a pesquisa em pós-graduação stricto sensu, 

mestrado profissional, acerca dos desafios político-pedagógicos da oferta de educação infantil de 

Camaçari a partir das metas do Plano Municipal de Educação (PME) 2015-2024, considerando o 

Plano de Ações Articuladas (PAR) como referencial político-normativo. 

O trajeto metodológico a ser seguido nessa pesquisa constitui-se das categorias teóricas 

político, pedagógico e econômico, a fim de compreender, respectivamente, de que forma poderá 

efetivar-se, com quais níveis de eficácia e eficiência (SANDER, 2007) para a implantação da 

Política de Universalização da Educação Infantil em Camaçari. 

A categoria analítica da oferta nos proporcionará compreender a forma de expansão de 

matrículas na educação infantil em regime de colaboração com a União, utilizando o PAR como 

instrumento político-normativo. A análise da categoria infância, visa compreender de que forma se 

dá o acesso, a permanência e aprendizagem das crianças e, por fim, o financiamento que nos 

apontará os caminhos para a possibilidade de concretização da Política de Universalização da 

Educação Infantil em Camaçari. 

No campo empírico PME pesquisaremos o Plano Municipal de Educação 2015-2024 de 

Camaçari, Lei Nº 1415, de 01 de dezembro de 2015, bem como o FME, Fórum Municipal de 

Educação, órgão de controle social responsável pelo acompanhamento e execução do PME 

(CAMAÇARI, 2015), para entender a forma de análise do PME e o cumprimento das metas 

relacionadas a Educação Infantil. 

Analisaremos os campos empíricos de dois Centros Integrados de Educação Infantil, aqui 

denominados de CIEI 1 e 2 localizados nos territórios A na Sede  e B na Orla de Camaçari para 

análises dos seus Projetos Políticos Pedagógicos – PPP e aplicação de questionários 

semiestruturados com diretores escolares, docentes, equipe de apoio e pais de alunos, por 

amostragem, para compreensão da importância da oferta, permanência e aprendizagem na Educação 

Infantil para as crianças de 0 a 5 anos de idade. 
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No CME, Conselho Municipal de Educação, buscaremos compreender a sua atuação nesse 

contexto.  No PPA-Plano Plurianual e FE, Financiamento da Educação, serão analisadas quais as 

formas de financiamentos previstas para a Educação Infantil no Município de Camaçari. 

A pesquisa de abordagem exploratória, qualitativa, descritiva, documental e bibliográfica 

utilizará instrumentos como a revisão bibliográfica, de documentos diversos, para levantamento de 

dados oficiais, como, também, a aplicação de questionário semiestruturado que promovam a 

compreensão dos possíveis caminhos para a efetivação da Universalização da Educação Infantil em 

Camaçari. 

Os documentos a serem utilizados nessa pesquisa serão, exclusivamente, para as finalidades 

acadêmica e científicas. Será solicitada autorização aos responsáveis pela sua guarda e manutenção, 

considerado os aspectos pertinentes ao acesso à informação de interesse público, preconizados na 

Lei nº 12.517, de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta deste trabalho científico teve como objetivo subsidiar a discussão sobre a 

concepção da representação imagética, através do infográfico, no trajeto metodológico da pesquisa 

científica. 

A metodologia representada numa figura (Figura 1 - ANEXO), busca contribuir em uma 

melhor compreensão dos métodos, técnicas e instrumentos utilizados para o desenvolvimento da 

produção científica, superando, possivelmente, limitações quanto a escrita e o discurso 

metodológico no desenvolvimento da pesquisa, oferecendo maior clareza e robustez à proposta 

metodológica. 

Na metodologia, utilizando o desenho do trajeto metodológico, foram apresentados o objeto 

da pesquisa, os objetivos gerais e específicos, as categorias teóricas e analíticas, os campos 

empíricos, métodos e instrumentos, empreendendo a cientificidade necessária a abordagem. 

Os resultados obtidos, a partir da imagem do trajeto metodológico, possibilitam clarificar 

cada etapa do percurso a ser seguido e desenvolvido durante a pesquisa científica. 

Outrossim, cabe destacar que o trabalho insere-se como uma etapa de um estudo mais amplo 

da pesquisa em pós-graduação stricto sensu, mestrado profissional, em curso que resultarão em 

achados acerca das possibilidades da Universalização da Educação Infantil em Camaçari – Ba, 

considerando o PAR como referencial político-normativo. 
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ANEXO 

Figura 1. Representação imagética do (possível) percurso metodológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Conceição (2013, p. 49) com adaptações. 
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Resumo 

Esse artigo é parte integrante da pesquisa em andamento intitulada “O Plano de Ações Articuladas 
(PAR) 2016-2019 como Estratégia de Planejamento para a Universalização da Educação Infantil no 
Município de Camaçari – Ba.”. A Política de Universalização da Educação Infantil prevista na Meta 1 
do Plano Municipal de Educação (PME) 2015-2024, do município de Camaçari (Ba), prevê o 
atendimento de 100% das crianças em idade de creche e de pré-escola. O Plano de Ações Articuladas 
(PAR), instrumento de articulação das políticas públicas na gestão educacional, é uma iniciativa de 
planejamento e assistência financeira voltada aos sistemas públicos de educação básica patrocinada pelo 
governo federal. Essa pesquisa visa compreender os desafios político-pedagógicos relacionados a oferta 
de educação infantil de Camaçari no tocante ao alcance das metas do PME 2015-2024 de Camaçari (Ba) 
que, possivelmente, poderiam constituir objetos de demanda de planejamento estratégico, tornando o 
Plano de Ações Articuladas – PAR como referencial político-normativo. O trabalho discute aspectos 
relacionados a Política de Educação Infantil para a população em situação de pobreza ou extrema 
pobreza de Camaçari, e, a partir dos referenciais político-normativos desse campo, propõe um arranjo 
teórico-metodológico que busca contribuir para o avanço da pesquisa da temática da articulação do 
PAR com as demandas relacionadas a plena oferta de educação infantil naquele município. Discute, 
ainda, sobre a representação imagética da metodologia, ou seja, a materialização, em imagem daquilo 
que se pensa, que, talvez, na escrita não seja suficiente para comunicar o que está idealizado pelo autor, 
materializando-se, assim, no desenho do trajeto metodológico da pesquisa. 

Palavras-chave: Universalização; Educação Infantil; PAR; Imagético; Metodologia. 
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Resumo 

Este painel objetiva apresentar e debater pesquisas em Educação de Jovens e Adultos (EJA) a partir de 
três trabalhos que têm por objetos e lócus, investigações distintas, a saber: a) os trabalhos e pôsteres 
sobre a apropriação da leitura e escrita por parte do(s) sujeito(s) idoso(s) na EJA no contexto de 
reuniões nacionais da ANPEd; b) a análise da produção acadêmica sobre a EJA no Ensino Médio em 
artigos do Portal de Periódicos da CAPES e, c) o levantamento do conhecimento produzido pelas 
dissertações de mestrado e teses de doutorado do Rio Grande do Sul (RS). Os três textos se 
caracterizam como bibliográficos e contribuem para a análise do panorama em relação às políticas 
atuais de pesquisa sobre a EJA, buscam traçar o registro, análise categorial de determinado campo/área 
e lócus, caracterizando-se como estado do conhecimento. Tendo em vista os seus objetos, entre os 
principais resultados, destaca-se que há uma produção muito pequena que trata das políticas e práticas 
de leitura e escrita de pessoas idosas no GT 18 – Educação de Jovens e Adultos da ANPEd e que na 
análise dos artigos situados em periódicos sobre o Ensino Médio na EJA evidencia-se que essa 
modalidade ainda não se configura como objeto principal de pesquisa, mas é frequentemente citada, 
apenas, como lócus da investigação ou compreendida a partir do Proeja. Sobre o balanço da produção 
sobre EJA no RS, os resultados indicam que ainda há grandes necessidades e possibilidades de 
pesquisas em razão de uma série de objetos pouco abordados, como: aprendizagem adulta e mediação 
pedagógica; relações étnico-raciais; gênero; educação nas prisões; juvenilização; formação docente 
inicial; abordagens cognitivas; o trabalho como princípio pedagógico. Nessa perspectiva, os três artigos, 
a partir dos resultados que apresentam, dão visibilidade e nos permitem refletir sobre temas silenciados 
ou pouco explorados nas pesquisas. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Estado do conhecimento; Produção acadêmica. 

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE A APROPRIAÇÃO DA LEITURA E ESCRITA POR 

PARTE DO(S) SUJEITO(S) IDOSO(S) NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM 

REUNIÕES CIENTÍFICAS NACIONAIS DA ANPED ENTRE 2003 – 2019 

Cássia Cilene de Almeida Chalá Machado – Colégio de Aplicação/UFSC 

Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin – PPGE/UFSC 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo fornecer um panorama das produções científicas sobre 

a(s) experiência(s) trazida(s) pela apropriação da leitura e escrita por parte do público idoso na 

Educação de Jovens e Adultos, tendo em vista que compreender de que modo os pesquisadores 

lançam o olhar sobre a temática escolhida é de suma importância. Para tanto, a problematização que 

permeia o artigo é a seguinte: as aprendizagens de leitura e escrita de idosos constituem assunto 

exclusivo dos estudiosos da EJA? 

Procurando respostas para esse questionamento, realizou-se buscas de produções 

científicas na base de dados eletrônica da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd) a fim de dar conta da temática escolhida. Assim, optou-se por abranger seis 

Grupos de Trabalhos das Reuniões Nacionais (GT’s), no período de 2003 a 2019, totalizando 1.732 
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produções científicas localizadas e analisadas entre trabalhos e pôsteres. Os seis GT’s das Reuniões 

Nacionais da ANPEd selecionados foram: o GT 03- Movimentos Sociais, Sujeitos e Processos 

Educativos e/ou Movimento Sociais e Educação; o GT 04 – Didática; o GT 06- Educação popular; 

o GT 08- Formação de Professores; o GT 10- Alfabetização, Leitura e Escrita e o GT 18- 

Educação de Jovens e Adultas. 

O detalhamento de cada Grupo de Trabalho e de suas produções científicas analisadas será 

apresentado no decorrer do trabalho, assim como a abrangência da busca por trabalhos e pôsteres 

nos GT’s, visto que o nosso entendimento é de que a temática faz parte da centralidade dos 

conhecimentos escolares presente nas discussões e práticas dos processos de ensino e de 

aprendizagem em geral e, portanto, a restrição poderia incorrer na exclusão de produções científicas 

pertinentes à temática. Quanto ao recorte temporal adotado de 2003 a 2019, a escolha teve como 

marco basilar a implantação da Lei 10.741 em 2003, a qual dispõe sobre o Estatuto do Idoso, 

notadamente ao compreender que esse dispositivo legal reforçou o direito à educação de pessoas 

idosas, com maior visibilidade nos artigos de 20 a 25, sobretudo no que se refere à necessidade de 

readequações nos programas educacionais – proposta curricular, metodologia específica e material 

didático adequado – que atendem o público em questão. 

Com relação à periodicidade das Reuniões Nacionais da ANPEd (e o recorte temporal 

utilizado), observou-se que no período de 2003 a 2019 as reuniões foram organizadas anualmente e, 

após esse período, as mesmas ocorreram de dois em dois anos, ou seja, em 2015, 2017 e 2019. 

O LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO PARA O ESTADO DO CONHECIMENTO NA 

PESQUISA 

Para o estudo adotou-se o método de levantamento bibliográfico por acreditar que ele traz 

grandes vantagens ao(a) pesquisador(a), dentre elas, o fato de possibilitar a averiguação do que já 

foi ou não produzido sobre a temática escolhida, possibilitando a continuidade nos estudos 

científicos e evitando a duplicação de pesquisas, além de trazer subsídios para o(a) pesquisador(a) 

do conhecimento coletivo, isto é, de modo a atualizar e reformular os pressupostos teórico-

científicos (GALVÃO, 2010). 

O estado de conhecimento refere-se à identificação, ao registro e à categorização que 

propiciem a reflexão e síntese sobre a produção cientifica de uma respectiva área, em um 

determinado espaço de tempo, reunindo periódicos, teses, dissertações e livros. Portanto, o 

levantamento bibliográfico das produções científicas analisadas nos GT’s das Reuniões Nacionais 
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da ANPEd dará início à organização do arcabouço teórico-metodológico da temática escolhida, para 

a constituição do Estado do Conhecimento. 

Em decorrência do crescimento de discussões sobre diferentes aportes e temáticas em 

âmbito educacional nos últimos tempos, surge a necessidade da realização de um mapeamento que 

revele o panorama das pesquisas educacionais existentes, assim, os trabalhos do tipo   passam a ser 

recorrentes no âmbito acadêmico. No entanto, ainda há certa confusão na distinção entre as 

pesquisas do tipo Estado da arte e as do tipo Estado do conhecimento, assim com base em 

Romanowski e Ens (2006, p. 39-40), é possível conhecer essa diferenciação: 

[...] para realizar um ‘estado da arte’ [...] não basta apenas estudar os resumos de 

dissertações e tese, são necessários estudos sobre as produções e congressos na área, 

estudos sobre as publicações em periódicos na área. O estudo que aborda apenas um 

setor das publicações sobre o tema estudado vem sendo denominado de ‘estado do 

conhecimento’. 

Por tal motivo, buscou-se nessa etapa de investigação, realizar um levantamento 

bibliográfico do tipo Estado do conhecimento, cujos registros das produções encontradas nos GT’s 

da Reunião Nacional da ANPEd possam dar conta da discussão sobre a temática escolhida, quer 

dizer, sobre a(s) experiência(s) trazida(s) pela apropriação da leitura e escrita por parte do sujeito 

idoso na EJA 

O levantamento de dados foi organizado da seguinte forma: 1º) contagem de produções 

científicas (trabalhos e pôsteres) existentes em cada GT das Reuniões Nacionais no período de 2003 

a 2019; 2º) pré-seleção de trabalhos e pôsteres em cada GT das Reuniões Nacionais pelo título, 

selecionando-os a partir dos descritores: idosos na alfabetização da EJA; pessoas idosas e o contato 

com a leitura e a escrita; a alfabetização de estudantes idosos/as; a leitura e a escrita de pessoas 

idosas; o significado da leitura e da escrita para os idosos da EJA e práticas educativas na EJA 

com pessoas idosas. 3º) leitura dos resumos das produções pré-selecionadas; 4º) leitura na íntegra 

das produções selecionadas; 5º) resumo/síntese das produções escolhidas. A tabela 1 (no apêndice 

1) busca apresentar um panorama geral da produção selecionada, indicando o quantitativo de 

trabalhos (T) e pôsteres (P) localizados e pré-selecionados em cada grupo de trabalho (GT) e 

Reunião Nacional (R.N.) (Tabela 1). 

A tabela 1 mostra a concentração de trabalhos pré-selecionados no GT 18 - Educação de 

Pessoas Jovens e Adultos, entretanto a produção científica encontrada torna-se restrita perante o 

total de trabalhos e pôsteres localizados nos seis GT’s das Reuniões Nacionais da ANPEd (2003 a 
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2019), isto é, 1.732 produções. Com os descritores foram pré-selecionados: 3 trabalhos localizados 

no GT 10 – Alfabetização, Leitura e Escrita e 4 trabalhos e 2 pôsteres localizados no GT 18- 

Educação de Jovens e adultos, ou seja, 9 produções. E, após a leitura na íntegra das produções 

permaneceram 4 trabalhos e 1 pôster. Salienta-se que em quatro grupos de trabalhos das Reuniões 

Nacionais (GT 03, GT 04, GT 06 e GT 08) não foram localizadas produções que contemplassem a 

temática a partir dos descritores escolhidos para essa investigação. 

No GT 10 – Alfabetização, Leitura e Escrita os 3 trabalhos pré-selecionados, são eles: o 

trabalho Relações entre o analfabeto e o alfabetizado: reflexões sobre a leitura e a escrita como 

atividades socialmente situadas (31ª ANPEd, 2008), o trabalho O desafio do “alfabetizar letrando” 

em sala de aula: um estudo de caso e o trabalho Memórias de alfabetização no espaço doméstico: 

mediadores e seus modos de transmissão da leitura e da escrita (ambos publicados na 36ª ANPEd, 

2013). Após a leitura do resumo, constatou-se que somente o trabalho publicado na 31ª ANPEd 

(2008) poderia contribuir com a temática escolhida para esse estudo. 

No GT 18 – Educação de Jovens e Adultos foram pré-selecionados 4 produções, são elas: o 

trabalho O processo de alfabetização no MOVA-RS: narrativas e significados na vida de mulheres 

(29ª ANPEd, 2006); o trabalho Entre medo, e sonhos nunca é tarde para estudar: a terceira idade 

na educação de jovens e adultos (31ª ANPEd, 2008); o trabalho A construção social das mulheres 

de Saquinho: narrativas e cenas de pesquisa: D. Amélia e as memórias de escola (34ª ANPEd, 

2011); Cenas de Letramento – Revelações de uma idosa na sala de aula: “ Quero andar na pisada 

de quem sabe mais...” (35ª ANPEd, 2012) e os pôsteres Educação e Envelhecimento: uma análise 

da relação dos processos educativos com a qualidade de vida de pessoas idosas e Os círculos de 

alfabetização e cultura:desvelando possibilidades para os jovens, adultos e idosos do Município de 

Juiz de Fora – MG (ambos publicados  na 39ª ANPEd, 2019). De modo que, ao realizar a leitura 

dos resumos, percebeu-se o trabalho O processo de alfabetização no MOVA-RS: narrativas e 

significados na vida de mulheres e o pôster Os círculos de alfabetização e cultura: desvelando 

possibilidades para os jovens, adultos e idosos do Município de Juiz de Fora – MG não 

apresentaram elementos significativos para a temática escolhida. 

Os trabalhos s foram lidos na íntegra e organizados em síntese. O quadro 1 (conforme 

apêndice 2) situa informações sobre os trabalhos analisados. Buscou-se em cada trabalho analisado, 

identificar práticas de leitura e escrita de pessoas idosas que possibilitassem a valorização de suas 

vivências. 

http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT18-2685--Int.pdf
http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT18-4504--Int.pdf
http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT18-4504--Int.pdf
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT18-2685--Int.pdf
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT18-2685--Int.pdf
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O texto localizado no GT 10 (2008), Relações entre o analfabeto e o alfabetizado: reflexões 

sobre a leitura e a escrita como atividades socialmente situadas, das pesquisadoras Iara Silva Lucio 

e Francisca Izabel Pereira Maciel, é resultante de uma pesquisa que possui como objeto diferentes 

aspectos do letramento na compreensão dos significados de pessoas adultas sobre ser/estar 

alfabetizado. Lucio e Maciel “[...] defendem a tese de que para melhor compreender o modo como 

os adultos se apropriam da língua escrita é preciso atentar para as relações que os mesmos 

estabelecem com as pessoas que dominam e utilizam autonomamente o código alfabético.” 

(LUCIO; MACIEL, 2008, p. 1) No decorrer do trabalho, as autoras dialogam com os seguintes 

autores: Basuand Foster (1998); Barton and Hamilton (1998); Soares (1998,2004); entre outros. 

As autoras lembram que, os contatos estabelecidos com as pessoas pesquisadas (5 

trabalhadores da UFMG) revelaram momentos distintos de interação com o texto escrito (antes e 

depois da alfabetização), onde o ler e o escrever se constituíram num importante instrumento de 

mediação com e no mundo. Salientam que, o contexto social foi determinante na opção da 

abordagem investigativa do tipo etnográfica onde os dados coletados, revelaram sobre os usos 

sociais da escrita utilizados pelos pesquisados e a importância da participação de seus familiares 

como mediadores desse processo. Consideram que, as relações estabelecidas entre o analfabeto e o 

alfabetizado estão intimamente relacionadas com a importância da família na promoção do 

letramento. 

As pesquisadoras apontam que um dos grandes desafios que a pesquisa impôs foi o de 

oferecer (num contexto marcado por um grande número de iniciativas voltadas para EJA) as 

oportunidades educacionais necessárias para que os adultos pudessem desenvolver o letramento, 

mediante ao conhecimento prévio das reais necessidades que os adultos analfabetos e recém-

alfabetizados possuem em relação à aquisição da escrita, sem deixar de analisar, como eles se 

percebem como sujeitos da EJA.  Nas considerações finais, Lucio e Maciel ressaltam a importância 

das contribuições de Basu e Foster para uma melhor compreensão do lugar ocupado pelas pessoas 

analfabetas nas relações estabelecidas com o seu meio familiar, assim como evidenciam a 

importância de que as práticas de letramento estejam mais associadas aos contextos sociais e 

culturais do que ao conhecimento do saber escolarizado. As autoras destacam que suas intenções 

era descobrir quais os efeitos da alfabetização na vida dessas pessoas em relação à autonomia, a 

participação e a convivência social, assim como mencionam que nesse estudo não foi possível 

aprofundar o significado do que é ser alfabetizado para essas pessoas. 

http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT10-4955--Int.pdf
http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT10-4955--Int.pdf
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O primeiro trabalho localizado no GT 18 (2008) foi Entre medos e sonhos nunca é tarde 

para estudar: A terceira idade na Educação de Jovens e Adultos, da autoria de Isamara Grazielle 

Martins Coura, fruto de sua pesquisa de mestrado, realizada no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 

A pesquisa buscou compreender os motivos pelas quais as pessoas da terceira idade, mesmo 

as já alfabetizadas, voltam a estudar sem a intenção de inserção (volta ou permanência) no mercado 

de trabalho, como também procurou investigar, quais são as expectativas dessas pessoas em relação 

à escolarização e em que medida elas vêm sendo atendidas. Teve como critérios de escolha dos 

participantes: a idade e os diferentes níveis de escolarização na EJA, ou seja, pessoas com mais de 

60 anos e em diferentes tempos de escolarização na modalidade Foram selecionados sete estudantes 

(3 homens e 4 mulheres) com idades entre 60 e 81 anos, sendo que dois estudantes já haviam 

concluído o ensino fundamental e os demais, frequentavam diferentes períodos do curso no Projeto 

de Ensino Fundamental do segundo Segmento (PROEF II) da UFMG 

Coura utiliza em seu texto os aportes dos teóricos: Martins (1997); Carlos e Barreto (2005); 

Freire (2001); Dayrell (1996); Santos (2001); Bobbio (1997); Giovanetti (2006); Zago (2000); 

Fonseca (2005); Gómez (1997); Llosa (2000); entre outros. 

Salienta que a questão da idade é sem dúvida uma grande fonte de preocupação dessas 

pessoas ao pensarem em voltar a estudar, pois elas têm “[...] certo receio do que está por vir. Ao 

envelhecerem, muitas pessoas chegam a acreditar que realizar seus sonhos não é mais possível, que 

o tempo que têm pela frente não seria suficiente para concretizar seus desejos” (COURA, 2008, p. 

2). Destaca que, os estudantes da terceira idade mesmo tendo passado por dificuldades (por serem 

excluídos em diversas situações vivenciadas) souberam contorná-las para chegar até a escola, bem 

como estão conscientes de suas idades e seus limites, mas querem aproveitar cada ano de suas vidas 

realizando os seus projetos. A autora ressalta o caráter positivo da escola para esse público, pois “A 

escola vem permitindo a estes educandos ampliar seus horizontes, a conhecer e frequentar lugares 

que antes não faziam parte do seu mundo” (COURA, 2008, p.12). Salienta ainda, outros benefícios 

trazidos pela volta à escola para a vida dos estudantes investigados, como: a reativação da memória; 

fortalecimento dos vínculos afetivos com os familiares; maior participação em discussões acerca de 

assuntos atuais; possibilidade de auxiliar e participar da vida escolar dos(as) netos(as) e de outras 

pessoas; entre outros. Coura conclui em sua pesquisa que a educação para os estudantes 

investigados vem contribuindo para a ampliação de suas aprendizagens com mudanças 

significativas em seus modos de ser, agir e pensar. Destaca que o retorno à escola tem aumentado os 

http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT18-4504--Int.pdf
http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT18-4504--Int.pdf
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espaços de convívio social na velhice, especialmente ao contribuir com a autoimagem e com o 

desejo de aprender novos conhecimentos. 

O segundo trabalho localizado no GT 18 (2011) foi A construção social das mulheres de 

saquinho: narrativas e cenas de pesquisa: D. Amélia e as memórias de escola, da autoria de Aurea 

da Silva Pereira, o qual busca analisar as memórias de escola e projetos de vida que engendram os 

sonhos das mulheres idosas do TOPA – Todos pela alfabetização, Programa do Governo do Estado 

realizado na comunidade rural de Saquinho, no município de Inhambupe, BA. Os aportes teóricos 

utilizados pela autora são: Steil (2001); Gonçalves (2000); Serra (2004); Meihy (2007); Gaskell 

(2008); Strey (2001); Leite (1999); Paiva (2009); entre outros. 

Pereira destaca que há no discurso de algumas entrevistadas uma voz de liderança, o que 

para ela, é de grande importância para a comunidade, principalmente em atividades de cunho 

político e social, em que a dominação é masculina. Destaca que “[...] nas histórias orais de vida dos 

idosos, protagonistas da pesquisa e moradores desde crianças da zona rural, é notória a preocupação 

destes com a escola e com as práticas de leitura e de escrita desenvolvidas” (PEREIRA, 2011, p.7). 

E, que, o fato de pertencer à cultura escrita vai muito além de adquirir conhecimentos e capacidades 

individuais no uso da leitura e da escrita. 

Por meio das narrativas de idosos, a pesquisadora identificou cenas de interação ou não com 

o letramento, as concepções de leitura, como: a leitura de mundo, a leitura como caminhos para a 

sobrevivência, a leitura e escrita como empoderamento, a leitura como liberdade, entre outros. Nas 

considerações finais, Pereira lembra que não existe uma política efetiva para as pessoas idosas da 

comunidade rural de Saquinho e tão pouco, um espaço escolar para recebê-los adequadamente. 

Destaca que a educação rural além de concretizar o seu objeto primordial (conhecimento/cidadania) 

precisa dar maior visibilidade ao patrimônio cultural rural, de modo a valorizar as experiências e os 

saberes de homens, mulheres, jovens, crianças e idosos/as do campo. 

O terceiro trabalho localizado no GT 18 (2012) foi Cenas de Letramento – Revelações de 

uma idosa na sala de aula: “Quero andar na pisada de quem sabe mais...”, da autoria de Aurea da 

Silva Pereira. O trabalho foi constituído por excertos textuais de cenas da sala de aula do Programa 

TOPA na comunidade rural de Saquinho/BA, cujo corpus de análise, faz parte de um Projeto de 

Pesquisa de Doutorado em Educação de um Programa de Pós-graduação do Nordeste. Refere-se a 

uma pesquisa etnográfica que perpassa pelo viés da pesquisa qualitativa e etnossociológica. Pereira 

enfatiza que “[...] a pesquisa discute a construção social de letramento no cotidiano das mulheres 

idosas que estudam no Programa TOPA” (PEREIRA, 2012, p. 1) e, que, para essa investigação 
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realizou observações, registros, conversas e participações nas atividades culturais de Saquinho, 

tendo como propósito selecionar as protagonistas da pesquisa, ou seja, cinco mulheres idosas que 

estudassem no turno da noite e que desejassem aprender a ler e escrever. 

Um dos cenários da pesquisa foi a sala de aula, considerada pela pesquisadora, o palco da 

aprendizagem das alunas, pois não era apenas o lugar das cenas gravadas e filmadas (no decorrer da 

coleta de dados), mas principalmente, o lugar que demarca a presença das idosas em sala de aula e 

reafirma o desejo em aprender a ler e a escrever durante o processo de interlocução entre 

professoras e idosas. De tal modo que, na concepção da autora, “as cenas reavivam os objetivos das 

idosas na busca pela aprendizagem da leitura e da escrita” (PEREIRA, 2012, p. 4). 

No decorrer do trabalho a pesquisadora dialoga com os seguintes autores: Marcuschi (2001), 

Signorini (1995), Gnerre (1994), Soares (2000), Bourdieu (1998), Freire (1987,2003), Mey (2001), 

Milanez (1993), Ratto (1995), Brandão (2002), Arroyo (1982), Leite (2002), Delory-Momberger 

(2008), entre outros. Pereira destaca que para Signorini (1995), o letramento tende a ser visto no 

Brasil como uma credencial para o sucesso nas diversas formas de ação na comunidade por meio da 

linguagem, assim como nas variadas formas “civilizadas” ou legítimas, em que se perfaz no 

exercício de poder e de controle sobre situações e indivíduos. A pesquisadora ressalta que “a ida à 

escola, bem como a permanência nesse espaço, são vistas como status social. A escola é o lugar que 

pode empoderar os sujeitos” (PEREIRA, 2012. p.5). Ao concluir, Pereira salienta que a “falta de 

escola” se constitui como marca negativa na vida de idosos/as não escolarizados/as, assim como 

evidencia a necessidade de um ensino no TOPA que possibilite o exercício e uso de práticas de 

letramento para a construção de uma cidadania consciente, capaz de desconstruir discursos de 

dominação, desmistificar os preconceitos sociais e valorizar os moradores da zona rural. 

Ainda no GT 18 foi localizado na 39ª ANPEd, o pôster Educação e Envelhecimento: uma 

análise da relação dos processos educativos com a qualidade de vida de pessoas idosas, de Isamara 

Grazielle Martins Coura, o qual refere-se a uma pesquisa em andamento que objetiva analisar quais 

são as práticas educativas destinadas aos idosos e os benefícios gerados para a vida dos sujeitos 

inseridos nessas atividades. Do mesmo modo, a referida pesquisa procurará investigar quais idosos 

possuem acesso e que diferenças são notadas nessas práticas educativas, considerando as distinções 

entre os sujeitos investigados quanto à autonomia, raça, condição social e de saúde, a autoimagem 

na velhice, assim como buscará analisar os requisitos de formação exigidos aos profissionais de 

atividades educativas. Trata-se de pesquisa qualitativa e contará com a observação não participante, 

a análise documental e as entrevistas semiestruturadas (como coleta de dados), cujo lócus de 
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investigação será o Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRPI) da prefeitura de Belo Horizonte, 

pelo fato de atender em média de 6.000 pessoas idosas por mês nas mais diversas atividades 

educativas. No decorrer do trabalho, a pesquisadora dialoga com os seguintes aportes teóricos: 

Cachioni (2003,2004); Di Pierro (2010); Gadotti (2016); Neri (2008), entre outros. Coura (2019, 

p.1) salienta a “[...] grande diversidade dentro do que se denomina como categoria de idosos [...]”, 

assim como ocorreram “[...] mudanças tanto nos perfis dos sujeitos pertencentes a essa faixa etária 

quanto na sua representação social [...]”, motivo pelo qual há uma busca por uma nova identidade 

que não mais corresponda ao perfil de idoso de anos atrás. De tal modo que, 

[...] esse grupo etário tem buscado por atividades de diversos tipos, dentre essas estão 

as práticas educativas. Os processos educativos têm sido considerados muito 

importantes para que os idosos consigam manter suas funções psicológicas, motoras e 

físicas preservadas, para que sejam estimuladas a melhores resultados diante de 

alguma limitação ou ainda que melhorem sua autoimagem e sua participação social. 

A pesquisadora (2019, p. 2) também enfatiza que o ato de “aprender ao longo da vida é uma 

necessidade humana” e, portanto, “[...] estar e sentir-se vivo passa por aprender e reaprender a viver 

em uma sociedade em constantes mudanças, sejam elas tecnológicas, éticas, morais ou culturais”. 

Por essa razão, há que se investir em vivências nos processos educativos, pois eles podem oferecer 

ferramentas, promover melhorias nas relações sociais, contribuir com a autoestima e com a melhora 

na qualidade de vida das pessoas idosas. 

CONSIDERAÇÕES 

O balanço bibliográfico possibilitou evidenciar a existência de pouca produção científica 

que trata das práticas de leitura e escrita de pessoas idosas, cuja produção concentra-se no GT 18 – 

Educação de Jovens e Adultos, ao menos no período investigado (2003 a 2019), o que revela que a 

temática investigada pouco transita por outros Grupos de Trabalho nas Reuniões Nacionais da 

ANPEd. Ressalta-se que, as cinco produções analisadas no levantamento bibliográfico são de 

grande contribuição para a investigação, notadamente por propiciarem discussões acerca do 

confronto entre o saber popular ou senso comum e o saber científico. 

De forma geral, as produções analisadas destacam a importância de identificar as reais 

demandas dos estudantes da EJA (principalmente na alfabetização), valorizar as experiências e os 

conhecimentos prévios no processo de escolarização e propiciar aprendizagens de leitura e escrita 

capazes de desconstruir discursos de dominação, desmistificar preconceitos sociais e contribuir com 
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a emancipação. Também sinalizam a preocupação com a forma de oferta da modalidade EJA na 

Educação Básica, especialmente s segmentos de alfabetização (na zona urbana e em especial, na 

rural). 

Por fim, entende-se que as produções analisadas divulgam a riqueza dos pressupostos 

freireanos, assim como a necessidade de que outras áreas/campos de conhecimento possam dialogar 

ou mesmo fazer conexões com o campo da EJA. 
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ANEXO 

Tabela 1. Distribuição das produções pré-selecionadas nas reuniões nacionais da ANPEd (2003-2019)1 
GRUPOS 

DE 

TRABALHO
S 

26ª 

R.N. 

2003 

27ª 

R.N. 

2004 

28ª 

R.N. 

2005 

29ª 

R.N. 

2006 

30ª 
R.N. 

2007 

31ª 

R.N. 

2008 

32ª 

R.N. 

2009 

33ª 

R.N. 

2010 

34ª 

R.N. 

2011 

35ª 

R.N. 

2012 

36ª 

R.N. 

2013 

37ª 

R.N. 

2015 

38ª 

R.N. 

2017 

39ª 

R.N. 

2019 

TOTAL 
PRODUÇÃO 

POR 

GT 

GT 03- 

Mov. Sociais 

11T 

0P 

15T 

3P 

20T 

7P 

11T 

1P 

9T 

1P 

12T 

3P 

7T 

2P 

14T 

3P 

17T 

4P 

15T 

5P 

8T 

5P 

21T 

6P 

21T 

3P 

23 T 

6 P 
253 

Pré-seleção por 
GT 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GT 04 

Didática 

10T 

4P 

14T 

2P 

13T 

5P 

13T 

2P 

16T 

5P 

18T 

6P 

12T 

1P 

13T 

1P 

13T 

4P 

21T 

4P 

9T 

1P 

15T 

6P 

14T 

3P 

23 T 

4 P 
252 

Pré-seleção por 
GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GT 06 

Educ. popular 

16T 

1P 

13T 

2P 

26T 

3P 

16T 

2P 

19T 

6P 

9T 

3P 

13T 

4P 

10T 

1P 

10T 

3P 

13T 

5P 

12T 

1P 

18T 

3P 

16T 

1P 

21 T 

6 P 
253 

Pré-seleção por 
GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GT 08 

Form. de 
Professores 

12 T 

6 P 

22T 

6P 

45T 

10 P 

29 T 

14 P 

31T 

8 P 

18T 

8 P 

21T 

5P 

21T 

3P 

22 T 

8 P 

22T 

12 P 

18T 

9P 

36T 

8P 

23T 

7P 

23 T 

7 P 
454 

Pré-seleção por 
GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GT 10 
Alfabetização, 
Leitura e 
Escrita 

8T 

4P 

13T 

2P 

19T 

5P 

11T 

1P 

15T 

2P 

18T 

1P 

18T 

2P 

17T 

1P 

13T 

4P 

17T 

2P 

13T 

7P 

20T 

2P 

12T 

1P 

16 T 

3 P 

247 

 

Pré-seleção por 
GT 

0 0 0 0 0 1T 0 0 0 0 2T 0 0 0 3 T 

GT 18 

EJA 

9T 

1P 

10T 

3P 

22T 

3P 

14T 

2P 

11T 

4P 

15T 

5P 

15P 

4P 

13T 

3P 

16T 

8P 

16T 

4P 

12T 

6P 

23T 

6P 

15T 

3P 

18 T 

12 P 
273 

0 0 0 1T 0 1T 0 0 1T 1T 0 0 0 2 P 4T+2P = 6 

PRÉ-
SELEÇÃO 
POR RN 

0 0 0 1 T 0 2T 0 0 1T 1 2T 0 0 2P 9 

SELEÇÃO 
POR RN 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 5 

TOTAL DE PRODUÇÕES                                      1.732 

Fonte: Elaboração das autoras com base nos dados pesquisados (2019/2020) 

 
1 Para facilitar a localização, os números em negrito indicam a quantidade de trabalhos/pôsteres selecionados e os 
números acima destes, o total de trabalhos (identificado pela letra T) e pôsteres (identificado pela letra P) encontrados 
nos GT’s. 
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Quadro 1. Dados sobre as produções científicas selecionadas nos GT’s da Reunião Nacional da ANPEd 

GT’s REUNIÕES ANOS 
TÍTULOS DAS PRODUÇÕES SELECIONADAS: 

MODALIDADE: TRABALHO OU PÔSTER 

AUTOR(A/ES) 

INSTITUIÇÃO 

GT 10 31ª R.N. 2008 
RELAÇÕES ENTRE O ANALFABETO E O ALFABETIZADO: REFLEXÕES 
SOBRE A LEITURA E A ESCRITA COMO ATIVIDADES SOCIALMENTE 
SITUADAS (TRABALHO) 

 LUCIO, Iara Silva; MACIEL, Francisca 
Izabel Pereira (UFMG) 

GT 18 31ªR.N. 2008 
ENTRE MEDOS E SONHOS NUNCA É TARDE PARA ESTUDAR: A 
TERCEIRA IDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (TRABALHO) 

COURA, Isamara Grazielle Martins  

(PREF. MUNIC. DE CONTAGEM) 

GT 18 34ª R.N. 2011 
A CONSTRUÇÃO SOCIAL DAS MULHERES DE SAQUINHO: NARRATIVAS 
E CENAS DE PESQUISA D. AMÉLIA E AS MEMÓRIAS DE ESCOLA 
(TRABALHO) 

PEREIRA, Aurea da Silva (UNEB) 

GT 18 35ª R.N. 2012 
CENAS DE LETRAMENTO – REVELAÇÕES DE UMA IDOSA NA SALA DE 
AULA: “QUERO ANDAR NA PISADA DE QUEM SABE MAIS...(TRABALHO) PEREIRA, Aurea da Silva (UNEB) 

GT 18 39ª R.N. 2019 
EDUCAÇÃO E ENVELHECIMENTO: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO DOS 
PROCESSOS EDUCATIVOS COM A QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS 
IDOSAS (PÔSTER) 

COURA, Isamara Grazielle Martins  

(IFMG) 

Fonte: Elaboração das autoras com base nos dados pesquisados, (2019/2020) 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo fornecer um panorama das produções científicas sobre a apropriação 
da leitura e escrita por parte do(s) sujeito(s) idoso(s) na Educação de Jovens e Adultos, caracterizado 
como um levantamento bibliográfico. A busca se efetivou na base de dados eletrônica da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação abrangendo seis Grupos de Trabalhos das 
Reuniões Científicas Nacionais no período de 2003 a 2019, totalizando 1.732 produções científicas 
entre trabalhos e pôsteres. O recorte temporal adotado teve como marco basilar a implantação da Lei 
10.741 em 2003, a qual dispõe sobre o Estatuto do Idoso, notadamente ao compreender que esse 
dispositivo legal reforçou o direito à educação de pessoas idosas, com maior visibilidade nos artigos de 
20 a 25. A problematização que permeia o artigo é: as aprendizagens de leitura e escrita de idosos 
constituem assunto exclusivo dos estudiosos da EJA? Ainda hoje, o contingente de pessoas na 
condição de analfabetas em nosso país é motivo de preocupação, em que grande parte da população 
idosa com menor poder aquisitivo se insere nessa situação, assim como somente uma pequena parcela 
desse público, consegue fazer valer o seu direito a educação, geralmente ao ingressar na EJA. Como 
resultado o levantamento bibliográfico aponta discreta produção científica na área da educação sobre a 
temática pesquisada e, portanto, existe relevância acadêmica e social, tendo em vista que a investigação 
se propõe romper com paradigmas de desvalorização social e enaltecer o protagonismo e o potencial 
cognitivo de pessoas longevas. 

Palavras-chave: Balanço bibliográfico; sujeitos idosos; apropriação da leitura e da escrita na Educação 
de Jovens e Adultos 

http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT10-4955--Int.pdf
http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT10-4955--Int.pdf
http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT10-4955--Int.pdf
http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT18-4504--Int.pdf
http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT18-4504--Int.pdf
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O ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EJA SEGUNDO A PRODUÇÃO ACADÊMICA 

PUBLICADA NO PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES 

Jaqueline Ventura – PPGE/UFF 

INTRODUÇÃO 

O artigo analisa a produção acadêmica disponibilizada no Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) sobre o tema Educação de 

Jovens e Adultos no Ensino Médio (EJA/EM). Trata-se de uma investigação bibliográfica, realizada 

a partir do levantamento, da sistematização e da análise dos artigos disponíveis nessa Plataforma da 

Capes. O objetivo principal foi levantar e analisar as temáticas recorrentes e as principais questões 

abordadas na produção acadêmica selecionada, apresentando um panorama geral de como o tema 

EJA/Ensino Médio é abordado nesses artigos científicos. 

O texto apresenta uma atividade de pesquisa, concluída no âmbito do Projeto A Educação de 

Jovens e Adultos de nível médio no estado do Rio de Janeiro: oferta e características, a qual tem 

como objetivo geral compreender as condições de oferta e de realização da Educação de Jovens e 

Adultos no Rio de Janeiro, especialmente considerando: as variadas ênfases formativas das redes, 

dos programas e cursos que compõem a oferta; bem como os padrões de formação a eles 

vinculados, envolvendo informações sobre o público-alvo, o seu efetivo alcance populacional e 

finalidades, as condições institucionais para sua realização e os principais parâmetros de realização 

do processo formativo. Uma de suas ações foi um estudo bibliográfico sobre as produções 

acadêmicas relativas ao Ensino Médio na EJA. 

A primeira etapa do processo metodológico realizado foi a utilização das palavras-chave 

Educação de Jovens e Adultos + Ensino Médio e, na sequência, a leitura dos títulos e resumos das 

publicações disponibilizadas na base de dados escolhida, a fim de selecionar os trabalhos que 

contemplassem o tema EJA/EM. Como resultado desse levantamento e do minucioso trabalho de 

triagem, ao final, foram selecionados 43 artigos para a etapa seguinte. 

A segunda etapa do processo metodológico foi a leitura dos textos na íntegra, seguida de 

sínteses e análises de acordo com o que foi destacado ou omitido pelos autores dos textos. 

Chamaram a atenção o número reduzido de artigos que refletem sobre as políticas públicas para o 

Ensino Médio na modalidade EJA e as propostas pedagógicas desenvolvidas pelas gestões 

estaduais, responsáveis por essa oferta; bem como o fato de muitos dos artigos localizados 
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dialogarem com o tema EJA/EM indiretamente, como cenário da pesquisa, reduzido muitas vezes 

apenas ao lugar em que se encontram os pesquisados. 

Neste artigo, em um primeiro momento, explicitamos alguns elementos para uma 

compreensão crítica sobre o Ensino Médio e seus impasses na atualidade brasileira. Na sequência, 

discorremos sobre a concepção de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio, expressa pelos 

autores dos artigos publicados no Portal da Capes. Por fim, concluímos com uma síntese de como 

este tema tem sido abordado no âmbito acadêmico e seus principais desafios. 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO MÉDIO NA ATUALIDADE 

De uma maneira geral, o Ensino Médio é a etapa que mais provoca debates sobre seus 

sentidos e finalidades. Diversos autores (FRIGOTTO, 2016; KUENZER, 2017, entre outros) 

destacam que seus controvertidos problemas são relacionados às questões do acesso e da 

permanência e à discussão sobre a sua identidade. Afirmam que, em síntese, os problemas do 

Ensino Médio (podemos acrescentar que também os da EJA) são marcados pela disputa de projetos 

societários. De um lado, aqueles que defendem a formação de recursos humanos, e qualificação 

acelerada dos trabalhadores, pautados em versões da Teoria do Capital Humano. E, de outro, 

aqueles que defendem a formação humana ampla, através de uma educação que contribua para a 

emancipação do ser humano, acima de interesses pragmáticos e mercantis. 

O Ensino Médio refere-se ao conjunto de processos formativos vinculados à obtenção de 

certificação de escolaridade da última etapa da Educação Básica, nos termos da LDB nº 9.394/96. 

Importante sublinhar que, somente em 2009, o Ensino Médio passou a ser obrigatório no texto 

constitucional brasileiro, devendo ser ofertado a todos os interessados o Ensino Médio público. Essa 

ampliação da proteção jurídica da Constituição à Educação Básica para todos incorporou, assim, 

todas as modalidades de educação (EC nº 59/2009 e Lei nº 12.061/2009). 

Assim, o Ensino Médio é um direito social de adolescentes, jovens ou adultos e dever do 

Estado, na sua oferta pública e gratuita, independente da forma e da organização desta oferta 

(Ensino Médio regular, o Ensino Médio vinculado à formação profissional nas formas integrada, 

concomitante ou subsequente, bem como a Educação de Jovens e Adultos). No caso da modalidade 

EJA, observadas as suas Diretrizes específicas, o Ensino Médio na EJA deve ter organização e 

metodologia diferenciadas, com respeito à duração mínima de mil e duzentas horas de carga horária 

(BRASIL, 2012). 
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Apesar de reconhecida como direito à escolarização, os dados oficiais de matrícula na EJA 

comprovam que a educação básica é mais um direito social não efetivado à classe trabalhadora. 

Atualmente a modalidade EJA está praticamente sem lugar na estrutura do Ministério da 

Educação2. 

A atual reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017, em seu artigo 24, § 2º) 

praticamente desconsidera a EJA e o ensino regular noturno; limitando-se a afirmar que a oferta 

será conforme as condições do educando (IDEM, 2017) – o que é redundante, pois essa ideia já 

constava do artigo 4º, VI, da LDB, sobre a EJA ser uma modalidade diferenciada de ensino. 

A atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (IDEM, 2018) 

aprovou ser possível oferecer até 30% da carga horária do Ensino Médio noturno e “oferecer até 

80% (oitenta por cento) de sua carga horária a distância, tanto na formação geral básica quanto nos 

itinerários formativos do currículo, desde que haja suporte tecnológico – digital ou não – e 

pedagógico apropriado”. Essa deliberação impactará sobre a oferta nos sistemas de ensino e suas 

unidades escolares, na organização curricular para a EJA e na ampliação da iniciativa privada ou de 

mecanismos de empresariamento da educação, tanto na oferta a distância, quanto nos cursos 

preparatórios para exames de certificação. Em suma, são muitos os desafios frente à atual realidade 

do tema EJA/EM. 

O QUE DIZEM SOBRE EJA/EM OS AUTORES DOS ARTIGOS NO PORTAL DA CAPES 

Com base nos descritores, foram levantados 43 artigos. A partir da leitura e análise dos 

mesmos, foi possível elencar o objeto de análise Ensino Médio no contexto das pesquisas sobre 

EJA. Assim, os mesmos foram organizados em três eixos: 4 artigos sobre o eixo 1, Ensino Médio 

na modalidade EJA; 21 artigos sobre o eixo 2, Proeja (Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos); e 

18 artigos sobre o eixo 3, EJA/EM como lócus da pesquisa. 

O Eixo 1, Ensino Médio na modalidade EJA, reuniu artigos que tratam o Ensino Médio na 

EJA como um elemento que complementa fenômenos verificados no ensino regular ou que torna 

mais completa a investigação realizada acerca do próprio Ensino Médio. A maioria dos trabalhos 

(três entre quatro artigos) não toma a política e o percurso do Ensino Médio na EJA como objeto de 

estudo. No que se refere aos trabalhos alocados nesse Eixo, foi possível perceber a secundarização 

 
2 Ver reportagem A EJA não tem lugar no MEC atualmente (GELEDÉS, 2019). 
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da EJA, principalmente no Ensino Médio; no sentido de que, para que a modalidade fosse abordada 

em estudos científicos, precisaria, aparentemente, vir acompanhada de uma análise do ensino 

regular, não sendo tratada ela mesma como objeto de estudo. 

Indubitavelmente, todas essas obras trazem uma grande contribuição para o campo de 

estudos em Educação. Contudo, chama a atenção, nesta investigação, a falta de autonomia dada à 

Educação de Jovens e Adultos no âmbito desses artigos, dado que ela não tem sido estudada quanto 

às suas próprias problemáticas e aos seus desafios. Um último destaque é a naturalização do caráter 

pejorativo conferido à EJA e, consequentemente, a não problematização do porquê de sua baixa 

qualidade de ensino ou o porquê dos poucos recursos nela investidos, naturalizando, assim, os 

problemas da EJA. 

O Eixo 2, Proeja, reuniu concentrou a maioria dos trabalhos. Foram levantados 21 artigos 

sobre ele, dos quais oito dizem respeito à temática Implantação e implementação do Proeja, e seis 

sobre Currículo integrado. Em contrapartida, constata-se uma menor produção sobre a temática 

Perfil dos estudantes, desistência e permanência, com três artigos, e sobre Formação docente e 

Temáticas diversas, com apenas dois cada uma. 

No que se refere à temática que concentrou um número maior de trabalhos, verificamos que 

alguns artigos evidenciam dificuldades, tratadas ora como contradições, ora como equívocos no 

processo de implementação e implantação desse programa – principalmente no sentido da distorção 

do princípio norteador de promover uma elevação da escolaridade da classe trabalhadora, 

destacando também a importância dos mecanismos de financiamento para a consolidação e a 

sustentação do programa. 

Quanto às produções do Eixo 3, EJA/EM como lócus da pesquisa, que abordam o Ensino 

Médio na EJA apenas como lócus de suas pesquisas, constatamos uma pluralidade de temáticas 

(Quadro 1 no apêndice 1). Dos 18 artigos que compõem esse eixo, apenas três ficaram concentrados 

na temática Relação Trabalho-Educação. E os outros 15, por tratarem de temas variados, foram 

agrupados em uma mesma temática, denominada Temáticas Diversas, a qual concentra, 

especificamente, 10 artigos e ainda agrega as duas subtemáticas seguintes: Educação Básica, com 

três análises relacionadas ao percurso escolar dos estudantes; e Educação Especial, com dois 

estudos abordando esse tema específico na modalidade EJA. 
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RESULTADOS: ANÁLISES SOBRE O ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EJA 

Aqui abrimos espaço para a discussão sobre o lugar ocupado pela EJA de nível médio na 

academia. Infelizmente, a secundarização da EJA enquanto modalidade de ensino é um dado de sua 

trajetória que ainda a afeta na atualidade. Com isso, o não reconhecimento da EJA como área 

específica e a invisibilidade característica dessa modalidade de ensino são reiterados no campo 

teórico das produções acadêmicas, principalmente se o foco for a etapa final da Educação Básica. 

Constatou-se que projetos político-pedagógicos de EJA/EM quase inexistem enquanto 

objeto de pesquisa. Tal afirmação é comprovada considerando-se a grande quantidade de trabalhos 

nos quais a EJA/EM constitui apenas o lócus da pesquisa. Analisando, portanto, dentro do contexto 

da EJA/EM, aspectos outros que não a política pública de fato voltada a essa temática. 

Embora boa parte dos artigos relativos a esse programa investigue um aspecto específico 

dentro de um determinado Instituto Federal (IF), são trabalhos que, em sua maioria, elaboram uma 

articulação entre aspectos micro e macrossociais. Consistem, geralmente, em investigações que 

assumem uma perspectiva crítica diante da análise do objeto pesquisado e que se preocupam em 

inseri-lo historicamente no contexto em que está sendo considerado. Todavia, pelo fato de a EJA ser 

tratada, com recorrência, como (sub)educação pela política pública, que direciona à área apenas 

ações nos formatos de projetos ou programas pontuais e não política educacional regularmente 

ofertada, do mesmo modo, nos questionamos se o tema EJA/EM seria um (sub)tema de pesquisa e 

produção de artigo, reduzido a um programa (no caso em questão, ao Proeja) tal como na esfera 

política-educacional. 

O caráter secundário da EJA pode ser confirmado a partir da constatação de que o eixo 

EJA/EM como lócus da pesquisa, contando com o total de 18 trabalhos, representa uma parcela 

significativa dentro de um conjunto de 43 artigos. Destaca-se, nesse eixo, uma diversidade de 

temáticas, de modo que a maioria das produções se dedica a investigar uma questão específica de 

uma determinada experiência de EJA/EM, a partir de pontos de vista que ora assumem uma postura 

crítica, ora se configuram de uma maneira não muito clara. 

Por outro lado, constatamos que, quando não abordada de forma majoritária pelo Proeja ou 

como lócus de pesquisa, a EJA/EM é apresentada com a finalidade de trazer dados que 

complementam fenômenos verificados no ensino regular ou na busca de tornar mais completa a 

investigação realizada acerca do Ensino Médio como um todo. Essa observação é representada 
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pelos quatro artigos alocados no eixo temático Análises e avaliações sobre o ensino médio na 

modalidade EJA. 

Assim sendo, é possível dizer que as produções encontradas não tinham como objetivo 

principal investigar e analisar a EJA/EM como objeto em si mesmo, verificando-se a falta de 

protagonismo conferida à Educação de Jovens e Adultos no meio científico. Acrescenta-se a isso a 

percepção de que, embora tratem de investigações relativas ao Ensino Médio, nenhuma delas se 

deteve na análise da proposta para o Ensino Médio na EJA de uma Secretaria Estadual de 

Educação, responsável direta pela oferta desse ensino, e foram raras as pesquisas que citaram esse 

órgão administrativo responsável por essa etapa de ensino. 

Um único artigo, que trata sobre a EJA no Rio de Janeiro, destaca que, apesar de situar o 

novo modelo para o Ensino Médio, adotado a partir de 2012 pela Secretaria de Estado de Educação 

(SEEDUC-RJ), tal iniciativa apresenta uma perspectiva de aferir índices, taxas, resultados de 

proficiência da EJA em módulos sem que essa política educacional e sua concepção sejam 

discutidas de maneira qualitativa e aprofundada. Assim, é de causar espanto a escassez de análises 

de propostas curriculares para a EJA/EM no âmbito das secretarias estaduais de educação. 

Em suma, mediante os resultados obtidos, pudemos verificar que, a despeito de os trabalhos 

considerarem a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio como um campo de investigação, 

nota-se que essa etapa da modalidade ainda não se configura, no meio acadêmico, como objeto 

principal de pesquisa, sendo com maior frequência abordada a partir da experiência de um 

programa federal ou como o local em que ocasionalmente a investigação possa vir a ser realizada. 

Dessa forma, não podemos negar que, de fato, há bastante produção acerca da EJA, todavia, com 

relação a refletir sobre propostas pedagógicas próprias para a modalidade no nível do ensino médio, 

as produções tornam-se escassas. 

Nesse contexto, se faz necessário assinalar o fechamento de turmas dessa modalidade de 

ensino. Estudos anteriores comprovam, por meio de análise de dados estatísticos, que a redução da 

matrícula e o consequente fechamento de turmas de EJA/EM no Rio de Janeiro é um fenômeno que 

vem acometendo todo esse estado. Parece-nos que a ampliação de um exame nacional de 

certificação potencializa o aparato mercantil da educação não formal, braço empresarial que avança 

sobre o direito à escolarização dos jovens e adultos trabalhadores. Nesse sentido, indagamos: Qual 

papel os documentos legislativos estaduais desempenham ante esse triste fato? Até que ponto as 

concessões da oferta de EJA EaD têm contribuído para isso? De que maneira o currículo, pensado 

de maneira aligeirada e fragmentada, também colabora para esse fenômeno? 
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CONSIDERAÇÕES 

Neste estudo, que abrangeu levantamento, sistematização e análise dos artigos publicados na 

Plataforma de Periódicos da Capes – embora não abranja toda a produção científica do campo 

educacional –, há espaço para uma discussão sobre o lugar que ocupa a EJA de nível médio na 

academia. Para fins de conclusão, três aspectos chamam a nossa atenção nos artigos selecionados: 

a) a grande abordagem sobre o Proeja; b) a secundarização da EJA no nível do Ensino Médio; e c) o 

Ensino Médio na modalidade EJA como elemento de complementação de análises sobre o Ensino 

Médio regular. 

O primeiro diz respeito ao expressivo número de trabalhos sobre a EJA/EM com foco e 

objeto no Proeja, correspondendo precisamente à metade dos artigos levantados. Apesar de esse 

Programa ser pequeno quantitativamente, mobilizou muitas pesquisas dedicadas a ele. Cabe lembrar 

que a Educação de Jovens e Adultos de nível médio não se resume apenas ao Proeja. Esse programa 

federal se constitui em uma das facetas da EJA/EM, mas não é a única. 

Aliado a isso, destaca-se que, embora boa parte dos artigos relativos a esse programa 

investigue um aspecto específico dentro de um determinado IF, são trabalhos que, em sua maioria, 

elaboram uma articulação entre aspectos micro e macrossociais. Consistem, geralmente, em 

investigações que assumem uma perspectiva crítica diante da análise do objeto pesquisado e que se 

preocupam em inseri-lo historicamente no contexto em que está sendo considerado. A partir do fato 

de a EJA ser tratada, com recorrência, como (sub)modalidade da educação com ações 

governamentais direcionadas a campanhas, programas e projetos, e não como política pública de 

fato, questionamos: Seria o tema EJA/EM um (sub)tema de pesquisa na academia, reduzido a 

programas (no caso em questão, ao Proeja), tal como na esfera política-educacional? 

O não reconhecimento da EJA como área específica e a invisibilidade característica dessa 

modalidade de ensino são reiterados no campo teórico das produções acadêmicas, principalmente se 

o foco for a etapa final da Educação Básica. Ou seja, a EJA/EM quase inexiste enquanto objeto de 

pesquisa. Tal afirmação é comprovada, considerando-se a grande quantidade de trabalhos nos quais 

a EJA/EM se constitui apenas como lócus da pesquisa; analisando, portanto, dentro do contexto da 

EJA/EM, aspectos outros que não a política pública de fato voltada a essa temática. 

O caráter secundário da EJA pode ser confirmado a partir da constatação de que o eixo 

EJA/EM como lócus da pesquisa, contando com o total de 18 trabalhos, representa uma parcela 

significativa dentro de um conjunto de 43 artigos. Destaca-se, nesse eixo, uma diversidade de 
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temáticas, de modo que a maioria das produções se dedica a investigar uma questão específica de 

uma determinada experiência de EJA/EM, a partir de pontos de vista que ora assumem uma postura 

crítica, ora se configuram de uma maneira não muito clara. 

Por outro lado, constatamos que, quando não abordada de forma majoritária pelo Proeja ou 

como lócus de pesquisa, a EJA/EM é apresentada com a finalidade de trazer dados que 

complementam fenômenos verificados no ensino regular ou na busca de tornar mais completa a 

investigação realizada acerca do Ensino Médio como um todo. Essa observação é representada 

pelos três artigos alocados no eixo temático Ensino médio na modalidade EJA. 

Assim, é possível dizer que as produções encontradas não tinham como objetivo principal 

investigar e analisar a EJA/EM como objeto em si mesmo, verificando-se a falta de protagonismo 

conferida à Educação de Jovens e Adultos no meio científico. Acrescenta-se a isso a percepção de 

que, embora tratem de investigações relativas ao Ensino Médio, nenhuma delas se deteve na análise 

de uma Secretaria Estadual de Educação, e foram raras as pesquisas que citaram esse órgão 

administrativo responsável por essa etapa de ensino. 

O artigo sobre a EJA no Rio de Janeiro destaca que, apesar de situar o novo modelo para o 

Ensino Médio, adotado a partir de 2012 pela Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC-RJ), tal 

iniciativa apresenta uma perspectiva de aferir índices, taxas, resultados de proficiência da EJA em 

módulos sem que essa política educacional e sua concepção seja discutida de maneira qualitativa e 

aprofundada. Assim, é de causar espanto a escassez de análises de propostas curriculares para a 

EJA/EM no âmbito das secretarias estaduais de educação. 

Por fim, salientamos que, embora os artigos não tenham correspondido a nossas expectativas 

de encontrar trabalhos que tratassem sobre o Ensino Médio na modalidade EJA, de uma maneira 

geral os trabalhos se posicionaram de forma crítica a respeito do tema por eles pesquisado. Diante 

do exposto, as constatações aqui levantadas nos levam a crer que há uma lacuna acadêmica com 

relação à temática desta pesquisa, ao mesmo tempo em que nos levam a questionar o motivo da 

escassez de trabalhos acerca desse tema. Essa situação, embora seja intrigante, também é 

preocupante. E reflete, de certa maneira, a posição que a EJA ocupa no cenário das políticas 

educacionais. 

Assim sendo, esta pesquisa bibliográfica nos permitiu esboçar um panorama, mesmo que 

sucinto, do que se tem pesquisado sobre o Ensino Médio na EJA. Constatamos que, de uma maneira 

geral, esse ainda é um tema pouco abordado na literatura acadêmica. Em suma, esta parece ainda 

desconhecer a EJA/EM, ou pelo menos a aborda apenas em partes. Faz-se necessário, então, 
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apreendê-la por completo através de uma perspectiva científica e crítica, a fim de que se possa pôr 

em evidência sua realidade e seus desafios, bem como para que seja possível fomentar reflexões 

acerca de sua importância social. Esse movimento é necessário para que avancemos de maneira 

mais significativa nessa área de estudo, demarcando o escopo acadêmico também como espaço de 

luta, ao evidenciar, em sua integralidade, a importância da modalidade aqui investigada. 

Salientamos que a maioria dos artigos não menciona o referencial teórico que embasa sua 

pesquisa. E destacamos também a predominância de análises a partir de relatos de experiências 

específicas, em detrimento de análises mais amplas sobre o Ensino Médio na modalidade EJA como 

direito à conclusão da Educação Básica. 

Constatamos a quase total ausência de análises sobre a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), especialmente as Diretrizes Nacionais Curriculares (DCNs) do Ensino Médio e a reforma 

do Ensino Médio, aprovada e sancionada, em fevereiro de 2017 pela Lei nº 13.415/2017 – 

cotejando seus possíveis impactos na EJA. Por exemplo, a possibilidade de que 30% do Ensino 

Médio noturno e 80% da EJA sejam com atividades realizadas a distância. É notório que a reforma 

do Ensino Médio é nociva à educação da classe trabalhadora. Acreditamos que essa ausência possa 

existir em decorrência de a maioria dos textos ter sido escrita antes de 2017, ano de aprovação da 

reforma, e também porque as reflexões que localizamos sobre o currículo da EJA no Ensino Médio 

estão situadas nas experiências de Proeja, com análises endógenas às experiências do programa. 
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ANEXOS 

Quadro 1. Quantitativo dos artigos levantados por eixo e temática 

EIXOS/TEMÁTICAS QUANTIDADE 

1 Análises e avaliações sobre o Ensino Médio na modalidade EJA 4 

2 

Proeja 21 

2
.1 Currículo integrado 6 

2
.2 Perfil dos estudantes, desistência e permanência 3 

2
.3 Implantação e implementação do Proeja 8 

2
.4 Formação docente 2 

2
.5 Temáticas diversas 2 

3 

EJA/EM como lócus da pesquisa 18 

3
.1 Relação trabalho-educação 3 

3
.2 

Temáticas diversas 10 

3
.2.1 

Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino 
Médio) 3 

3
.2.2 Educação Especial 2 

Total 43 

Fonte: Elaboração própria a partir da investigação (2019-2020) 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo analisar a produção acadêmica disponibilizada no Portal de Periódicos 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) sobre o tema Educação de 
Jovens e Adultos no Ensino Médio (EJA/EM). Trata-se de uma investigação bibliográfica, realizada a 
partir do levantamento, da sistematização e da análise dos artigos disponíveis nessa Plataforma da 
Capes. Pesquisa na qual busca-se traçar temáticas recorrentes, principais questões e tendências teóricas 
acerca desse recorte temático nessa produção acadêmica. Dentre as conclusões, evidencia-se que as 
concepções da política educacional voltada para o nível médio na modalidade EJA não se configuram 
como objeto central da maioria dos artigos. O Proeja se destaca dentre os artigos, abrigando várias 
subtemáticas, como currículo, formação de professores e evasão/permanência dos alunos. O tema 
EJA/EM é tratado predominantemente a partir das experiências vividas no Proeja, ou muitas vezes 
tratado apenas como lócus da pesquisa. 

https://www.geledes.org.br/a-eja-nao-tem-lugar-no-mec-atualmente-afirma-sonia-couto/
https://www.geledes.org.br/a-eja-nao-tem-lugar-no-mec-atualmente-afirma-sonia-couto/
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Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos no Ensino Médio (Proeja/EM). 

PESQUISAS EM EJA NO E DO RIO GRANDE DO SUL/BR 

Adriana Regina Sanceverino – PPGPE/UFFS 

Sita Mara Lopes Sant`Anna – PPGED/UERGS 

INTRODUÇÃO 

Apresentamos uma pesquisa que objetivou mapear, sistematizar, analisar e divulgar o 

conhecimento produzido nas Instituições de Ensino Superior – IES- do Rio Grande do Sul (RS), no 

período entre 1981-2016, representadas pelas dissertações de mestrado e teses de doutorado que 

têm como objeto de estudo a educação de pessoas jovens e adultas, contribuindo para a construção 

do “estado do conhecimento” sobre o tema no sentido de dar visibilidade aos principais objetos 

estudados e contribuir para o debate sobre a construção de um conhecimento mais fecundo e 

coletivo nesse campo investigativo. O levantamento foi realizado, inicialmente no Banco de Teses e 

Dissertações do IBCT e posteriormente, nos repositórios dos programas de Pós-Graduação em 

Educação ofertados no RS e com a plataforma Sucupira. Desse modo, caracteriza-se como uma 

investigação bibliográfica, por meio de descritores gerais3 indicados pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais - INEP e especificados por: educação de jovens e adultos e Rio Grande do 

Sul. Os objetivos específicos da pesquisa foram: a) situar os principais objetos das pesquisas, b) 

analisar os principais autores que as fundamentam e, c) levantar as principais contribuições e/ou 

conclusões dos estudos analisados. Neste recorte, abrangido por esse artigo, dar-se-á destaque aos 

principais objetos das pesquisas, contribuições e ou conclusões desses estudos. 

Justificamos a importância da investigação, ao considerarmos a atualidade de um 

mapeamento das pesquisas produzidas no campo da EJA no Brasil, o que se vem constituindo uma 

das metas principais do grupo de estudos e pesquisas em EJA, (EPEJA)/UFSC. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS: A APROXIMAÇÃO COM O CAMPO DA PESQUISA 

De um modo geral, foram analisados os trabalhos, tomando como base os procedimentos 

metodológicos na pesquisa indicados por Romanowski e Ens (2006, p. 43) que orientam os 

 
3 A partir daqueles do Thesaurus Brasileiro da Educação – BRASED. 
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seguintes procedimentos: a) levantamento e identificação das teses e dissertações nos diferentes 

repositórios de publicação; b) leitura dos resumos das publicações e construção de síntese prévia, 

levando em conta o tema, os objetivos, as problemáticas, as metodologias, as relações entre o 

pesquisador e a área, e os resultados; c) e análise de conteúdo e documental das investigações; d) 

sistematização dos dados categorizados por instituições, temporalidade, focos temáticos, referências 

teórico-metodológicos e contribuições das pesquisas; e) sínteses e conclusões de acordo com a 

apresentação dos dados, situando abordagens. 

São designadas como Análise de Conteúdo (BARDIN, 1994 e 2011) todas as iniciativas 

que, a partir de um conjunto de técnicas, consistem na explicitação e sistematização do conteúdo 

das mensagens e da expressão deste conteúdo, tendo por finalidade efetuar deduções lógicas e 

justificadas referentes à origem das mensagens, levando em consideração o emissor e seu contexto e 

os efeitos dessas. É a partir da categorização que o pesquisador fará suas análises, reflexões e 

inferência sobre a pesquisa. Inicialmente, para uma aproximação desse campo empírico no contexto 

da pesquisa, a investigação parte de um levantamento preliminar no banco de teses e dissertações 

do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/IBICT perante os descritores 

educação de jovens e adultos e Rio Grande do Sul. 

Nesse momento, foram identificados 111 trabalhos, classificados em 82 dissertações de 

mestrado e 29 teses de doutorado, contando com uma instituição fora do estado do RS. Esses dados 

são ampliados, pois, após essa identificação, foi necessário buscar outras fontes, como os 

repositórios dos programas de pós-graduação e das bibliotecas correspondentes, além de estabelecer 

contatos por e-mail e chats com as coordenações dessas bibliotecas, pela necessidade de obter um 

tutorial para o acesso quando seus portais não possibilitavam, com facilidade e maior visibilidades o 

acesso a esses dados. 

Com efeito, os dados foram ampliados passando a se constituir da seguinte forma: O Rio 

Grande do Sul possui 34 IES reconhecidas e/ou recomendadas pelas Capes, os quais somam 414 

programas de pós-graduação e desses, 107 são de mestrado acadêmico (ME), 04 de doutorado 

(DO), 76 de mestrado profissional (MP), 207 de mestrado e doutorado (ME/DO). Em uma análise 

dos PPGs, estratificando os cursos pertencentes aos mesmos, registra-se que o Rio Grande do Sul 

possui 635 cursos de Pós-Graduação, sendo que, desses, 331 são de mestrados acadêmicos; 229 são 

doutorados e 75, mestrados profissionais. 

Com base em saberes do campo da EJA, levantaram-se as seguintes palavras-chave 

associadas aos termos “Educação de Jovens e Adultos” ou “EJA” e “Rio Grande do Sul”. Contudo, 
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é importante registrar que cada IES foi construindo seu repositório gradativamente, e passaram a 

alimentar esses repositórios em diferentes períodos, por exemplo, a PUC dispõe, no banco de teses 

e dissertações da plataforma Capes, de registros em EJA desde 1981 e a UFRGS, desde 1992 e, nos 

anos anteriores, não há registros de trabalhos sobre essa modalidade de ensino. Nos trabalhos que 

são anteriores à Plataforma Sucupira, que é de 2013, não há acesso aos textos completos, nem 

mesmo aos resumos. 

Os registros apontam que algumas IES disponibilizam trabalhos com datas anteriores, a 

2013, porém esses não possuem textos completos, alguns têm resumos, outros apenas título, nome 

do autor e ano de defesa. Para essa investigação, com trabalhos anteriores a 2013, optou-se pelos 

trabalhos com, no mínimo, resumos completos, disponibilizados até o ano de 2017 e obtive-se um 

total de 19 IES e 212 trabalhos sobre a EJA, contando com 175 dissertações e 37 teses. Esses 

dados são distribuídos da seguinte forma: As 05 IES federais contabilizam 97 pesquisas: 20 teses e 

77 dissertações, dessas, 11 são de Mestrado Profissionais e 66 de Mestrados Acadêmicos. Já as 14 

IES privadas totalizando 115 trabalhos, desses 17 são teses e 98 são dissertações e, dessas, 07 são 

de Mestrados Profissionais e 91 Mestrados Acadêmicos. 

OS OBJETOS DE ESTUDOS DAS PESQUISAS 

Na identificação dos objetos pesquisados, foi possível localizar dezenove categorias que 

contabilizam as 212 pesquisas analisadas. Os eixos de investigação compreendem, em ordem de 

maior número de pesquisas: ensino e aprendizagem com 50 pesquisas; políticas públicas com 25. O 

eixo professor/docência, formação e prática pedagógica com 24, destas, apenas uma em formação 

inicial; sujeitos da EJA, com 20; alfabetização, com 12; leitura e escrita, assim como gênero/e 

sexualidade e a categoria trabalho, registram 10 pesquisas, cada uma. A categoria currículo; as 

artes e, também a inclusão digital contabilizam 8 pesquisas cada uma. Na educação especial 

registram-se 5 pesquisas. Com 4 pesquisas cada uma, temos as categorias, letramento; 

juventude/juvenilização e a avaliação. Linguagem e relacionamentos étnicos raciais com 3 

pesquisas cada. E, por fim espaços de privação de liberdade com 2 e gestão, também com 2 

pesquisas. 

As 24 pesquisas sobre professor/docência – formação e prática pedagógica transitam em 

interlocuções entre os desafios e as possibilidades da formação inicial de professores das 

licenciaturas ensino médio, os processos de formação contínua de professores para o ensino 

fundamental noturno de EJA e a formação permanente de professores (as). Há 3 pesquisas que 
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refletem acerca das representações de professores que atuam em EJA tangenciando entre as que 

abordam desde as representações alteridade, a relação professor-aluno, sua formação como sujeito, 

sua relação com o saber, sua autoimagem e autoestima e sua construção como alfabetizador. As 

demais refletem sobre os sentidos da mediação na prática pedagógica da EJA, os saberes docentes 

em EJA; aprender a ser educador da EJA sob o olhar de educadora ambiental; as boas práticas 

pedagógicas: dilemas e transformações de educadores e educandos do PROJOVEM urbano; as 

interfaces da docência a partir do articulador pedagógico da EJA. Os estudos sobre o Programa 

Nacional de Integração da Educação profissional com a educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e adultos - PROEJA estão em 3 trabalhos analisando experiências de institutos 

federais com o foco nas representações dos professores, a implantação do curso técnico integrado, 

as especificidades do trabalho docente e o processo de formação continuada dos professores. 

Das 50 pesquisas sobre ensino e aprendizagem se revela pelas várias áreas do conhecimento 

a que esta investigação cingiu, desde as ciências humanas às extas e da natureza, identificamos que 

em alguns trabalhos, essa questão é situada de forma tangencial, pois o foco eram outros objetos. 

No campo das ciências exatas e da natureza transitam entre saberes da matemática, narrativas de 

estudantes sobre tais saberes, práticas de numeramento com estudantes jovens e adultos; o ensino da 

matemática na EJA: desafios e possibilidades; a etnomatemática e os saberes cotidianos dos alunos 

da EJA; ação gráfica: a representação como experiência simbólica e cognitiva, o ensino de 

geometria e abordagens metodológicas do ensino de matemática na EJA. Já na química, 

identificam-se: o uso do tema gerador para o ensino de química na EJA; o ensino de química com 

enfoque, CTC na EJA; ensinar química por meio de alimentos: possibilidades de promover 

alfabetização científica na EJA; construção do conhecimento químico por estudantes da EJA na 

perspectiva da situação de estudo; a química na EJA: ciência e ideologia. Em física, constatam-se: a 

busca de uma aprendizagem significativa, em física, a partir das pedagogias de projetos; física na 

cozinha; ensino de física na EJA; o estudo de tópicos de eletricidade: uma sequência didática para 

EJA; física e segurança no trânsito: um curso de física e educação para o trânsito para jovens e 

adultos. 

Referente aos estudos da língua portuguesa e línguas estrangeiras na EJA aponta para a 

análise do aprendizado de línguas no PROEJA; o ensino de língua portuguesa na EJA em uma 

escola estadual de ensino; a construção de espaço de vivência e a aprendizagem na aula de inglês na 

EJA; formulação e ensino-aprendizagem na fala-em-interação de sala de aula de inglês como língua 

adicional e a utilização de objetos de aprendizagem para ensinar espanhol na EJA ,através de uma 
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técno-pedagogia e sobre as técnicas de reforço social na aprendizagem de adultos analfabetos em 

cursos do MOBRAL; a aprendizagem e inclusão de adultos com deficiência intelectual. Sobre o 

ensino de geografia e história e os estudantes/trabalhadores: os trabalhos transitam entre a análise 

de experiências com EJA; aprendizados significativos mediante abordagem sócio antropológica no 

ensino de história, educação patrimonial e EJA. Por fim há uma pesquisa que reflete acerca da 

aprendizagem e das relações entre os sujeitos da EJA. 

O eixo que toma como objeto de análise a alfabetização na EJA contabiliza doze pesquisas, 

que se situam sobre: a leitura de mundo e a compreensão da palavra, a produção textual dos alunos 

no programa Alfabetiza Rio Grande; as concepções de alfabetização sobre a consciência fonológica 

de jovens e adultos; identidades evidenciadas na fala-em-interação em aulas de alfabetização; 

projeto de formação em EJA; aspectos psico-sócio-culturais envolvidos na alfabetização e jovens e 

adultos deficientes mentais; o significado do processo de alfabetização de jovens e adultos no 

contexto de diferentes espaços sociais; alfabetização de jovens e adultos e o saber do sertão baiano; 

a alfabetização de jovens e adultos do MOVA. Tais pesquisas relevam em sua análise alguns 

sentidos da alfabetização de jovens e adultos nos programas brasileiros. O eixo, leitura e escrita é 

evidenciado em dez pesquisas que aludem à travessia do leitor: histórias de leitura e memória 

discursiva nos dizeres de alunas adultas; experiências de leitura com estudantes da educação de 

jovens e adultos; (im) possibilidade(s) do método fonovisuoarticulatório na aquisição de leitura e 

escrita por alunos de inclusão da EJA; escrita criativa em sala de aula do EJA: efeitos sobre a 

textualidade dos alunos; a compreensão de texto argumentativo por adulto e idoso e sua relação 

com componentes cognitivos e escolaridade. 

Sobre o letramento contabiliza-se 4 pesquisas: letramento, gêneros do discurso e práticas 

sociais que refletem sobre o ensino de línguas adicionais na educação de jovens e adultos; 

letramento, leitura e literatura no currículo do ensino médio da EJA e os letramentos e as 

identidades nos discursos dos sujeitos do PROEJA. Do letramento ao corpo em movimento: um 

estudo sobre a Educação Física inserida numa proposta de educação popular. Já sobre a linguagem 

evidenciamos 3, os jogos de linguagem no estudo do tratamento da informação em classe de EJA e 

a linguagem matemática manifestada por jovens e adultos e as representações discursiva da EJA. 

Sobre a EJA e o currículo localizaram-se 8 pesquisas que reflexionam sobre as significações 

do currículo em sala de aula da EJA/SEJA/POA. O eixo avaliação registra 4 pesquisas que 

abordam o pertencimento no trabalho de avaliação pedagógica nos processos da sala de aula de 

EJA. Inclusão sócio digital é outra categoria cujo eixo contabiliza 8 pesquisas, na geometria, na 
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inserção profissional, dos estudantes do PROEJA; práticas de escrita e tecnologias digitais na EJA; 

matemática em informações midiáticas; EJA e a influência das redes sociais e o ensino de física por 

meio do uso de ferramentas tecnológicas: no PROEJA. O eixo educação especial, com 5 trabalhos 

investiga jovens e adultos surdos em ensino de física centrado em experiência visual; narrativas e 

percursos escolares de jovens e adultos com deficiência; representações culturais de jovens e 

adultos surdos; a inclusão de adultos com deficiência intelectual na EJA e a mediação da língua 

portuguesa na educação especial em EJA. 

Em relação ao eixo arte, há 8 pesquisas, nas áreas de educação, artes cênicas e música, 

fotografia e experiência estética e fotografia no cotidiano de alunos da EJA; e, a arte, surdezes e 

cegueiras, a expressividade e do autoconhecimento de jovens e adultos. Sobre as relações étnico-

raciais (ERER), localizamos apenas 3 pesquisas Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal 

de Ensino de Porto Alegre/RS: arte-educação e identidades étnico-raciais afro-brasileira; mulheres 

negras das classes populares e a EJA; educação e possibilidades de uma poética afro-ritualística em 

educação. 

O eixo sujeitos da EJA compõe 21 pesquisas, a política da educação de jovens e adultos em 

São Leopoldo/RS; os letramentos e as identidades nos discursos dos sujeitos da EJA/PROEJA; 

histórias de estudantes do PROEJA, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-

Rio- Grandense, Sapucaia do Sul; as contradições na vida e no trabalho dos alunos da EJA em Porto 

Alegre/RS: um estudo de caso; ética e moral da EJA; a permanência dos jovens nas unidades de 

produção familiar na região do alto Uruguai – RS; diálogos sobre a educação física na EJA numa 

perspectiva freireana; reconhecimento social e permanência na EJA; tempos e espaços de produção 

de saberes de alunos da educação de jovens e adultos; trajetórias escolares na EJA: singularidades 

em contextos plurais; histórias de vida e perspectivas de futuro de educandos do programa ação 

integrada adultos do CMEB Maria Lygia Andrade Haack; a educação em ciências biológicas na 

EJA: uma experiência etnográfica na escola; da experiência da escola técnica mesquita para EJA: 

tema-gera-dor-de-dor quediz-para-a-dor; as trajetórias de vida dos estudantes-trabalhadores da 

educação de jovens e adultos: os significados da educação física um estudo em uma escola da rede 

municipal de ensino de Porto Alegre; adultos, escolarização e trajetórias de vida: compreendendo 

sentidos 16. 

Cartografia de vida no trabalho educativo com jovens e adultos: conversas-em-ação; as 

conexões possíveis e necessárias entre o ensino fundamental de adultos e a economia solidária; o  

eco sujeito do século XXI e sua (re)ação ao consumo sustentável em diferentes níveis de ensino 
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com alunos de Ivoti–RS; atuação dos alunos egressos da EJA nas organizações comunitárias do 

município de Chapecó; trajetórias de egressos da EJA na transição para o ensino superior: um 

estudo a partir do PROUNI e a contribuição das atividades práticas em ciências nas EJAS no ensino 

fundamental: a percepção de educandos e licenciados dos cursos de ciências. 

Sobre o eixo gênero e sexualidade, localizamos 10 trabalhos, gênero e sexualidade na 

educação de jovens e adultos: um estudo de caso; mulheres das classes populares: histórias e 

saberes; a experiência escolar de mulheres na educação profissional integrada à EJA: relações de 

saber em sala de aula; entre o mar e a escola: os processos formadores que se entrelaçam nas 

histórias escolares das mulheres pescadoras artesanais da ilha dos marinheiros; educação ambiental 

e o processo de alfabetização de mulheres adultas: uma experiência eco formativa na Amazônia 

Mato-grossense; minha vida: autobiografia feminina no contexto da EJA; narrativas de 

trabalhadoras domésticas estudantes da EJA e suas relações com o saber; proposta de portfólio 

como Instrumento de reconhecimento e avaliação de aprendizagens no programa de qualificação 

profissional Mulheres Mil.4 

A categoria trabalho é evidenciada em dez pesquisas, mediações pedagógicas: entre a 

educação de jovens e adultos e o trabalho; cruzando as fronteiras: do trabalho na fumicultura, da 

formação profissional e dos saberes locais; a relação entre os saberes-experiência do trabalho e os 

saberes escolares, vista por alunos do PROEJA do IFSUL de Sapucaia do Sul; a vida e o trabalho 

dos recicladores urbanos: uma proposta de educação e inclusão para além da geração de renda; as 

relações entre a escola e o mundo do trabalho na educação de jovens e adultos trabalhadores um 

estudo com professores de EJA do ensino médio; o trabalho e a educação de jovens e adultos: 

compreensões a partir do (re) encontro de trabalhadores-estudantes com a escola em Panambi/RS; 

investigação - ação numa experiência integradora de educação profissional para jovens e adultos em 

situação recorrente de escolarização; a prática social de luta dos trabalhadores da  EJA na rede 

pública de Porto Alegre; o movimento circular uniforme para alunos da EJA que trabalham no 

processo de produção do couro; e a formação dos trabalhadores em suas histórias de vida: a 

experiência do MOVA/RS em Santa Cruz do Sul como possibilidade de emancipação. 

Quanto aos espaços de privação de liberdade, somente duas pesquisas foram localizadas, 

uma em psicologia social e institucional, que reflexiona acerca da prática docente de EJA no 

sistema prisional: um estudo da psicodinâmica do trabalho e o outro, em política social que 

 
4 Programa criado pelo MEC para promover a inclusão social e econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade, 
a fim de permitir a melhoria do seu potencial de mão de obra, bem como as suas vidas e de suas famílias. 
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investiga a realidade educacional em dois presídios da região sul do RS.  O eixo 

juventude/juvenilização registra quatro pesquisas, identidades jovens e práticas culturais em uma 

escola de EJA; um estudo de caso sobre uma possibilidade para o ensino de matemática na EJA 

juvenilizada; juventudes e processos de escolarização: uma abordagem cultural; interfaces entre o 

ensino médio regular e a juvenilização na EJA:  diálogos, entrelaçamentos, desafios e possibilidades 

sobre quefazeres docentes na EJA. O fenômeno da juvenilização que vem progressivamente 

ocupando a atenção dos educadores e pesquisadores da área da educação. Mas, nessa investigação, 

registramos apenas quatro trabalhos que abordam essa categoria. Sobre gestão, registram-se 

somente duas pesquisas, uma no PPG educação e a outra em administração, respectivamente: gestão 

de processos pedagógicos no PROEJA: razão de acesso e permanência e as competências gerenciais 

dos gestores de escolas de ensino privadas: um estudo de caso em uma escola de ensino médio e 

educação de jovens e adultos. 

No eixo políticas públicas localizam-se vinte e cinco  pesquisas, as políticas públicas de 

educação de jovens e adultos no estado de Mato Grosso: internalidade e diálogos com o mundo da 

vida dos jovens e adultos; políticas públicas de educação para a população do campo: uma análise 

do PRONACAMPO a partir da abordagem cognitiva; Paulo Freire na “aldeia”: a construção de 

políticas e as práticas pedagógicas na educação de jovens e adultos – EJA; a política nacional de 

juventude e o desafio de promover a participação: um estudo sobre o programa jovem aprendiz do 

SENAC Pelotas; análise sobre o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego – 

PRONATEC, SENAI Pelotas; da macro política às contradições e desafios em nível local: 

descortinando o PROEJA FIC em Passo Fundo; população adulta em situação de rua: da 

invisibilidade social ao direito a ter direito; PRONATEC: um estudo de caso de uma unidade do 

sistema “S” em Imperatriz MA; “eu cresço com o Minerva e o Brasil cresce também”: o projeto 

Minerva pela Radiobrás – a experiência em Sergipe/Brasil;; direito fundamental à educação: uma 

reflexão crítica da atividade educacional de uma comunidade de jovens e adultos no estado do 

Piauí; sentidos da vivência educativa para adultos maduros de uma turma de educação de jovens e 

adultos; políticas públicas na educação de jovens e adultos: programa alfabetização solidária; da 

intenção à ação: avanços e retrocessos na educação de jovens e adultos na rede estadual do RS; o 

processo de definição das diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos: participação 

democrática das agências do campo recontextualizador oficial; o PROEJA para além da retórica: 

um estudo de caso sobre a trajetória da implantação do programa no Campus Charqueadas; ensino 

profissional e educação básica: estudo de caso da implantação de um Curso técnico na 

EJA/PROEJA; educação, desenvolvimento local e o PROEJA no IFPI Teresina Zona Sul: uma 
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articulação possível?; educação profissional integrada à educação de jovens e adultos: uma análise 

sobre o PROEJA no IF Farroupilha; ensino profissional e educação básica: estudo de caso da 

implantação de um curso técnico no PROEJA; ingresso e permanência de alunos com ensino médio 

completo no PROEJA do IF Sul-Rio-Grandense/campus Charqueadas; PROEJA: Um “entre-lugar” 

na relação EJA educação profissional; PROEJA: a invisibilidade excludente à visibilidade cidadã; o 

MOVA-RS no governo democrático e popular: práxis e protagonista; permanência e evasão escolar 

no PRONATEC e, por fim, a  EJA: do legado histórico aos debates na década da educação. 

Em relação aos programas de formação profissional do governo federal como o PROEJA, 

PROJOVEM, PROUNI PRONATEC, constataram-se no PROEJA, vinte duas pesquisas que 

tangenciam entre as categorias de políticas públicas, trabalho, gestão, inclusão digital, docência, 

sujeitos da EJA, ensino e aprendizagem e letramento. As demais, com apenas uma pesquisa em 

cada eixo. O PROJOVEM no eixo docência/prática pedagógica; o PROUNI em sujeitos da EJA e o 

PRONATEC em políticas públicas. Embora haja um número expressivo de trabalhos que tem como 

lócus de suas pesquisas o PROEJA, a investigação mostrou que alguns pesquisadores apenas se 

apropriam desses campos empíricos, mas o foco da investigação é outro, portanto, o objeto da 

investigação não analisa acerca dos efeitos desse programa, suas implicações para a formação dos 

alunos. 

CONSIDERAÇÕES 

Desenvolver esse estudo foi de suma importância por nos possibilitar dar visibilidade aos 

principais objetos das pesquisas e também, por nos permitir à reflexão sobre temas silenciados ou 

pouco explorados pelas mesmas. Além disso, pudemos verificar quais programas de pós-graduação 

estão produzindo pesquisas envolvendo a EJA. Foram identificados trinta e um Programas de Pós-

graduação com pesquisas em EJA e desses, com maiores registros são: Educação; Letras; Ensino de 

Ciências e Matemática e Educação em Química da Vida e suas respectivas grandes áreas: Ciências 

Humanas; Linguística Letras e Artes; Multidisciplinar e Ciências Naturais e Exatas. Pode-se afirmar 

que as pesquisas atingiram um número significativo de PPGs, contudo, ainda há grandes 

necessidades e possibilidades de pesquisas em função de objetos pouco abordados, como: 

aprendizagem adulta e mediação pedagógica; estudos éticos raciais, gênero; formação docente 

inicial; competências cognitivas; o trabalho como princípio pedagógico. 

No universo dessas pesquisas, destacamos que foi identificada apenas uma pesquisa sobre a 

formação inicial docente (Pedagogia e/ou Licenciaturas); sobre a formação contínua/permanente, 
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apenas três pesquisas; em educação especial, cinco e sobre os espaços de privação de liberdade, 

apenas duas pesquisas foram localizadas. Sobretudo, chama a atenção o eixo relações étnico-raciais 

(ERER), com apenas três pesquisas. Esse número causa certa estranheza, uma vez que segundo a 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do MEC (2016, p. 29)5,  a sociedade 

brasileira é composta por 47,73% de brancos, 1% amarelos, 0,4% de indígenas, e quase 53% de 

negros. Logo, em termos de representação étnica, tal dado indicaria uma demanda importante e 

urgente para a realização de novas pesquisas sobre esse eixo de estudo. 

Embora esse não seja o foco do recorte apresentado, ressaltamos que, sobre os principais 

referenciais teóricos apresentados nas pesquisas, Paulo Freire aparece como teórico que subsidia a 

construção de boa parte das pesquisas. Assim, reconhece-se sua influência nesses estudos e 

também, no campo da produção brasileira de EJA. Esta constatação é feita também por Oliveira, 

Mota Neto e Santos (2014, p. 22) em publicação sobre diferentes pesquisas e memórias da EJA. 

Considerando que o caminho da ciência não é linear, podemos afirmar, a partir do 

levantamento realizado, que o campo da EJA no contexto do Rio Grande do Sul e do Brasil, é um 

campo que vem buscando encaminhar muitos de seus problemas, com a interseção de outras áreas 

visando avançar na perspectiva da integração entre diferentes campos do conhecimento. 
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Resumo 

Este artigo apresenta recorte de um estudo que envolve o levantamento da produção acadêmica que 
trata sobre a Educação de Jovens e Adultos/EJA, em abordagem do tipo: “estado do conhecimento”, 
desenvolvido no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tendo por foco as dissertações de 
mestrado e teses de doutorado. Nessa perspectiva, o recorte escolhido tem por base verificar o objeto 
de estudo abrangido pelas pesquisas, com o objetivo de dar visibilidade aos principais objetos 
estudados e contribuir para o debate sobre a construção de um conhecimento mais fecundo e coletivo 
nesse campo investigativo. Trata-se de abordagem quanti-qualitativa e de caráter bibliográfico, mediante 
a Análise de Conteúdo, e conta com o aporte teórico de Romanowski e Ens (2006), Bardin (1994, 
2011), Franco (2005), Haddad (2000), entre outros. Como principais resultados, destaca-se que foram 
identificados trinta e um Programas de Pós-graduação com pesquisas em EJA e que há objetos pouco 
abordados nas pesquisas como: a formação inicial docente (Pedagogia e/ou Licenciaturas); a formação 
contínua/permanente, com apenas três pesquisas;  a educação especial, contendo cinco trabalhos e 
sobre os espaços de privação de liberdade, com apenas duas pesquisas localizadas. Sobretudo, chama a 
atenção ainda, o fato de o eixo relações étnico-raciais apresentar, apenas três pesquisas, já que em 
termos de representação étnica populacional e políticas implementadas, tal dado indicaria uma demanda 
importante e urgente para a realização de novas pesquisas sobre esse eixo de estudo. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Estudos de Pós-Graduação; Estado do conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

A alfabetização tem ocupado, com cada vez mais destaque, os discursos no contexto atual, 

não apenas no campo educacional, como tema central de muitas pesquisas, mas também no cenário 

político e social. Neste âmbito, propagam-se estudos sérios, baseados em criteriosas investigações 

com ancoragem teórica e análise de práticas em diversos sistemas de ensino, mas também ideias 

equivocadas, desconsiderando- se todos os avanços que tivemos neste campo (apesar dos muitos 

desafios a serem superados). Neste último caso, predominam enunciações que apontam a educação 

circunscrita apenas ao ensino dos princípios básicos da alfabetização, desconsiderando seu 

compromisso com a promoção de conhecimentos que possibilitem aos sujeitos utilizarem a leitura e 

a escrita como prática social nas distintas esferas. 

Justamente pela complexidade que lhe é inerente, o tema da alfabetização requer muitos 

olhares, desde os processos de ensino e aprendizagem, passando pela discussão sobre concepções e 

métodos, formação docente, gestão escolar até as discussões mais específicas sobre leitura e escrita, 

espaços e organização do ambiente escolar, atividades propostas e avaliação. Este trabalho 

apresenta algumas reflexões parciais de uma pesquisa de Doutorado em andamento que intenciona 

compreender se e como o trabalho desenvolvido nos espaços de leitura das escolas contribui para a 

formação literária e, ao mesmo tempo, para o processo de alfabetização. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As concepções teóricas que ancoram a pesquisa e compõem o cerne da análise de dados e as 

discussões propostas são principalmente relacionadas à linguagem, bem como as questões sobre 

alfabetização, leitura, literatura e espaços de leitura escolares. Buscamos a articulação com autores 

que ancoram a concepção de linguagem que a pesquisa assume, a saber, Mikhail Bakhtin e Walter 

Benjamin (1994). Incorporadas a estes referenciais teóricos, são importantes as considerações 

propostas por Paulo Freire, Antônio Cândido e Antoine Compagnon, os quais afirmam que as 

dimensões estéticas e éticas são constitutivas dos processos cognitivos e epistêmicos e que a 

experiência estética, incluindo a literatura, é fundamental para a construção de subjetividade e da 

formação humana. Como a pesquisa investiga o contexto escolar, autores como Patrícia Corsino, 

Regina Zilberman, Marisa Lajolo, Magda Soares, Cecília Goulart, Sônia Kramer, Ezequiel Theodor 

da Silva e Nelly Novaes Coelho são referências importantes para as discussões no campo da leitura 
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e literatura. Em relação às análises de políticas públicas, o ciclo de políticas proposto por Richard 

Bowe; Stephen Ball; Anne Gold e demais estudos de Stephen Ball são fundamentais. 

Consideramos potente a perspectiva da linguagem enquanto processo de interação para 

pensar as possibilidades de práticas de ensino da leitura e da escrita. Dialogando com Goulart 

(2017), concordamos que a alfabetização implica muito mais do que o conhecimento de letras, 

palavras e sons, e sim “[...] a constituição de sentidos e seus modos de produção. Sentidos que 

histórica e culturalmente se constituem na ação coletiva e individual dos sujeitos.” (p. 109). Desta 

forma, defendemos a alfabetização como um processo discursivo, que se dá no jogo das 

representações sociais, das trocas simbólicas, dos interesses, sendo permeada pelos usos, pelas 

funções e pelas experiências sociais da linguagem e de interação verbal. Nesse processo, “o papel 

do ‘outro’ como constitutivo do conhecimento é da maior relevância e significado (o que o outro 

me diz ou deixa de me dizer é constitutivo do meu conhecimento).” (SMOLKA, 2003, p. 61). Tal 

pressuposto nos conduz a compreender que a leitura não se esgota na decodificação pura da palavra 

escrita, mas um processo “que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo.” (FREIRE, 2009, 

p. 11). Portanto, só tem sentido aprender a leitura do texto se for para ampliar as formas de perceber 

o mundo e perceber-se nele, o que é uma das principais características da literatura. 

Argumentamos ainda que a formação literária tem uma grande importância neste processo, 

auxiliando não apenas nas relações com o texto escrito, mas também no desenvolvimento da 

curiosidade, do senso estético e do pensamento crítico das crianças. Neste sentido, os espaços de 

leitura nas escolas são fundamentais e necessitam de atenção especial, desde sua organização para 

que sejam um convite à leitura, a constituição de um acervo literário de qualidade, até a proposição 

de atividades planejadas e interessantes com foco na leitura literária. 

No que se refere às questões teórico-metodológicas, é uma pesquisa qualitativa e se ancora 

na epistemologia proposta por Bakhtin (2011). Para este autor, as pesquisas não devem ser 

promovidas em razão de resultados, mas precisam buscar a compreensão dos comportamentos a 

partir do horizonte dos sujeitos da investigação correlacionada ao contexto do qual fazem parte. 

Nossa intenção tem sido a de analisar algumas políticas e propostas referentes à alfabetização e 

democratização do livro, da leitura e da literatura. A alternativa para tentar atingir este objetivo foi 

recorrer aos estudos de Ball (1992; 1994; 2011; 2016) reconhecendo-o como um referencial 

analítico possível. E assim, tendo em vista que este autor compreende a “política como texto”, 

baseado na teoria literária que aponta para uma pluralidade de leituras não apenas pela diversidade 

de leitores, como também pelo fato de que os textos políticos são resultado de múltiplas vozes; e 
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também reconhece a “política como discurso”, em decorrência de disputas e negociações, com 

palavras e proposições de determinados sujeitos, é possível articular suas ideias a concepções de 

linguagem propostas por Mikhail Bakhtin. Outra assunção importante foi a tentativa de realizar a 

“abordagem da trajetória” de políticas de livro e leitura, bem como de alfabetização, tentando, como 

sugere Ball (2011), captar as formas pelas quais as políticas evoluem, modificam-se e decaem ao 

longo do tempo e do espaço, assim como as suas incoerências. 

Assim, buscamos compreender o desenvolvimento, a formação e a realização dessas 

políticas do contexto de influência até as práticas e efeitos, detendo-nos, até então, especialmente no 

contexto de produção de textos políticos (BALL, BOWE, GOLD, 1992; BALL, 1994), analisando 

textos primários, como legislações específicas, mas também textos secundários ou de 

recontextualização (BALL, 2016). A estas leituras críticas foram incorporadas vozes de autores de 

textos de políticas, agentes públicos, e representante de sindicato e conselho profissional. 

ANÁLISES E REFLEXÕES PROVISÓRIAS 

O contexto de influência, conforme propõe Ball; Bowe; Gold (1992) é aquele em que as 

“políticas públicas normalmente se iniciam, [...] [onde] os discursos políticos são construídos” (p. 

19). Neste, são estabelecidos os princípios básicos que orientam as políticas, a partir de discursos de 

diferentes atores, o que o torna uma arena de disputas por hegemonia. Atuam nesse contexto atores 

relacionados a partidos políticos, ao governo, ao processo legislativo, além de agências 

multilaterais, governos de outros países cujas políticas são referência para o país em questão, e 

grupos e sujeitos que participam de comunidades epistêmicas.  Este está intimamente relacionado 

ao contexto de produção de textos políticos, configurando-se como a “representação da política”, 

como propõe Ball, Bowe e Gold (1992, p. 21). Por isso, são produzidos também em meio a 

negociações e acordos, pois os grupos que atuam dentro dos diferentes lugares da produção de 

textos competem para controlar as representações da política, o que pode ser percebido nas análises 

dos documentos legais. 

Nos textos legais analisados na pesquisa sobre alfabetização, políticas de livro e leitura, bem 

como legislações sobre a implantação de espaços de leitura, especialmente bibliotecas escolares, é 

possível observar como pareceres e ementas, bem como legislações derivadas de outras ou que 

propõem alterações de teor ou de prazo, constituem-se na materialização destas disputas 

discursivas. Podemos visualizar ainda as disputas discursivas que são balizadas por concepções, 

experiências e ambições pessoais. Um exemplo disso é o Plano Nacional de Livro e Leitura 
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(PNLL), elaborado em 2006. Este foi “assinado” por um ator do campo educacional (professor, 

então ministro da Educação) e por um intelectual e artista (então ministro da Cultura), porém ressoa 

os discursos de outros atores. Não obstante, diversos programas e iniciativas também contribuíram 

para a elaboração do documento, e por isso o PNLL é compreendido como um texto híbrido 

decorrente de sua produção em meio a negociações e acordos entre diferentes posições, com 

distintos atores que atuaram como influências para sua escrita, perpassando desde interesses 

teóricos e acadêmicos, propostos por professores (universitários ou não), artistas e militantes da 

leitura, até interesses econômicos, envolvendo atores da cadeia produtiva do livro e representantes 

de editoras e empresas. Contudo, apesar dessa bricolagem, reconhecemos sua potência, 

apresentando-se como um texto writerly (BALL, 2016), envolvendo seus leitores como coautores e 

propondo que outros textos fossem escritos. Um exemplo é a Lei 13.696 de 12 de julho de 2018, 

que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita. Esta legislação apresenta como um de seus 

objetivos: “incentivar a criação e a implantação de planos estaduais, distrital e municipais do livro e 

da leitura, em fortalecimento ao Sistema Nacional de Cultura.” (BRASIL, 2018). Portanto, fica 

implícito neste artigo uma proposição persuasiva (BAKHTIN, 2014) da necessidade de estados e 

municípios elaborarem seus Planos, “adaptando-se ao novo material, às novas circunstâncias, a se 

esclarecer mutuamente, com os novos contextos.” (p. 146). Em cumprimento a esta disposição, no 

Rio de Janeiro foi elaborado o Plano Estadual de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas 

(PELLLB/RJ), publicado no Diário Oficial do Estado como a Lei Nº 8.246/2018, que possui um 

texto muito próximo ao PNLL. 

Ainda em relação ao contexto de influência, importa recuperar a atual Política Nacional de 

Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto Nº 9.765/2019. Tal fato já chama a atenção, pois se 

trata de uma medida inédita impor um dispositivo legal para determinar como será “executado” o 

processo de aquisição da leitura e escrita, pressupondo-se como um discurso extremamente 

autoritário. Posteriormente, foi lançado um documento secundário (BALL, 2016) com o objetivo de 

“interpretar” o decreto, ou conforme o discurso veiculado, se constituir num “guia explicativo que 

detalha a política” (BRASIL, 2019). Chama a atenção neste documento uma tentativa de adesão ou 

“convergência política” por meio de uma “concepção única de políticas para a competitividade 

econômica, ou seja, o crescente abandono ou marginalização (não no que se refere à retórica) dos 

propósitos sociais da educação.” (BALL, 2001, p. 100). Além disso, este apresenta como 

justificativa, dados de relatórios internacionais, especialmente da área da Psicologia, que 

desconsideram não somente a produção científica do campo educacional brasileiro como também o 

fato de que o processo de políticas é infligido “pelo contexto, pela história e pela necessidade”. 
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(BALL, 2016, p. 99).  Outra abordagem do PNA que se revela um retrocesso no campo educacional 

é a de que “A compreensão de textos, por sua vez, consiste num ato diverso do da leitura.” 

(BRASIL, 2019, p. 19). Conforme os elaboradores desta política, a compreensão é um objetivo 

secundário, devendo o foco ser “na aprendizagem da decodificação e, posteriormente, da 

identificação automática de palavras e da fluência em leitura oral.” (Ibidem). Por fim, convém 

ressaltar a concepção de leitor que esta política apregoa, o que incide na proposição de práticas 

pedagógicas. Conforme o documento, “Um bom leitor é aquele que identifica palavras com 

precisão, fluência e velocidade, dentro e fora de textos.” (2019, p. 28). Destarte, a leitura é reduzida 

à correspondência grafo fonêmica, sendo pré-requisito para a compreensão de textos, que deve ser 

antecedida pela consciência fonêmica, instrução fônica, fluência em leitura oral (com a indicação do 

número médio de palavras lidas com fluência por minuto a cada ano de escolaridade) e 

desenvolvimento de vocabulário. Por isso, não é de se estranhar que tal política não considere a 

importância da leitura literária no processo de alfabetização. 

Na contramão deste tipo de documento, outros são produzidos de forma mais democrática, 

com a participação dos principais atores educacionais, e por isso não são apenas legíveis, mas 

tornam-se escrevíveis, no contexto da prática e também no próprio contexto de produção de textos. 

Um exemplo encontrado no contexto do município estudado é o Documento-proposta do Núcleo 

Integrado de Alfabetização, o qual aponta a importância da formação literária para o processo de 

alfabetização. Este documento teve uma grande influência na elaboração de outros na rede 

municipal de Niterói, especialmente nos documentos referenciais de organização curricular. 

Estas análises preliminares apontam os complexos processos de constituição das políticas 

educacionais, que envolvem distintos interesses e discursos, materializados em documentos legais 

ou em outros meios para sua divulgação e interpretação. Por isso, considerando as diversas e 

complexas maneiras pelas quais as políticas fazem ou não sentido, são colocadas em ação nas 

escolas ou são ignoradas, a continuidade deste trabalho pressupõe compreender, a partir da 

observação participante, como os textos legais são interpretados, reconstruídos e como as políticas 

de alfabetização, livro e leitura são traduzidas (BALL, 2016) no contexto da prática, ou seja, como 

estas propostas são refletidas e refratadas (BAKHTIN, 2014) por diferentes sujeitos das unidades 

escolares, considerando a complexidade dos ambientes e os distintos papéis na atuação política. 
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CONCLUSÕES 

As políticas e legislações voltadas para a alfabetização e a democratização do livro e leitura, 

como em outros campos, são frutos de disputas e acordos, revelando distintas posições e intenções. 

Não obstante, num momento em que o país tem enfrentado uma grave crise política que ameaça a 

democracia, com reflexos extremos na educação, muitos desmandos têm colocado em perigo 

resultados que foram fruto de muita luta dos profissionais e militantes do campo da alfabetização e 

da leitura. Além disso, alguns objetivos de legislações e políticas que deveriam ser alcançados, 

nunca saíram do papel em função da descontinuidade das propostas e mudanças nos campos 

político e econômico. Por isso, argumentamos que estas propostas e políticas precisam ser 

analisadas e acompanhadas de perto para garantir sua efetivação, casos estejam em consonância 

com os objetivos de garantir a educação para todos e a formação para a cidadania, como propõe a 

Constituição Federal do nosso país. 
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Resumo 

As discussões sobre a alfabetização no Brasil, intensificadas principalmente a partir da década de 1990, 
têm tido um destaque importante que ultrapassa o campo educacional, especialmente no contexto 
político atual. Por isso, é cada vez mais fundamental que não somente se reflita sobre concepções e 
metodologias de ensino, mas sobre discursos e políticas voltadas para a alfabetização. Além disso, um 
tema tão complexo requer distintos olhares e pesquisas criteriosas, envolvendo todos os âmbitos e 
atores envolvidos, desde a formulação de políticas públicas até as práticas escolares. Nossa intenção 
tem sido focalizar políticas de livro e leitura, buscando compreender se e como o trabalho desenvolvido 
nos espaços de leitura das escolas contribui para a formação literária e, ao mesmo tempo, para o 
processo de alfabetização. Para isso, defendemos a alfabetização como um processo discursivo, que se 
dá no jogo das representações sociais, das trocas simbólicas, dos interesses, sendo permeada pelos usos, 
pelas funções e pelas experiências sociais da linguagem e de interação verbal, e argumentamos que o 
trabalho com a leitura, especialmente a literária, é um caminho potente para esse processo. Neste 
trabalho, apresentamos algumas análises de políticas e propostas referentes à alfabetização e 
democratização do livro, da leitura e da literatura, buscando compreender a idealização, o 
desenvolvimento e a realização dessas políticas. Detivemo-nos, até o momento, no contexto de 
produção de textos políticos, buscando reconhecer os atores que atuam influenciando nesta produção, 
e por isso, incluímos as vozes de autores de textos e gentes públicos. As análises têm apontado disputas 
discursivas e processos de interpretação das políticas que são balizadas por concepções, experiências e 
ambições pessoais. Além disso, ressaltam a necessidade de investigar como os textos legais são 
interpretados, reconstruídos e como as políticas de alfabetização, livro e leitura são traduzidas no 
contexto da prática. 

Palavras-chave: Alfabetização; Formação literária; políticas educacionais. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa sobre a Política de Educação Integral na Educação Infantil em tempo integral 

emerge a partir do entendimento da sua relevância política, pedagógica e social, enquanto política 

de diretos das crianças, reafirmando o direito ao acesso à educação mediante oferta e o direito ao 

desenvolvimento integral, ratificados nos principais marcos legais do país (BRASIL, 1988, 1996, 

2014). Nesta perspectiva, propomos um projeto de pesquisa em andamento, vinculado ao Programa 

de Pós-graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC), Mestrado 

Profissional, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

No campo da Gestão Educacional, buscar-se-á investigar as práticas de gestão da política a 

partir do Plano Municipal de Educação – PME (2015/2024) do município de Camaçari-Ba, fazendo 

um movimento entre o planejado, constante no referido PME, com a execução da política pública 

de Educação Infantil em tempo integral desse município, desse modo, analisando às práticas da 

Gestão Educacional do município. 

Para tanto, tecemos algumas reflexões acerca do movimento histórico sobre a política de 

Educação Infantil e a oferta em tempo integral; apropriando-nos dos marcos normativos que 

norteiam essa política educacional pública; da discussão acerca da diferenciação entre Educação 

Integral e educação em tempo integral; a superação do paralelismo entre turno parcial e jornada 

ampliada; o entendimento sobre assistência/proteção social e assistencialismo. 

A metodologia da pesquisa, aqui refletido, a partir do desenho de percurso metodológico 

apresentado por Conceição (2013), evidencia uma proposta  metodológica, possivelmente, capaz de 

avançar a proposta de pesquisa em mestrado profissional, que busca compreender a dinâmica do 

planejamento e execução da política pública educacional acerca da Educação Infantil em oferta de 

tempo integral, sendo este, uma proposta de método para a organização sistemática e metodológica 

da pesquisa, corroborando para nortear o trabalho de forma clara e objetiva considerando os 

pressupostos teóricos que dão lastro ao fenômeno pesquisado (TEIXEIRA, 2007; SAVIANI, 2013). 

Esse trabalho está organizado em quatro seções, essa introdutória que apresenta o tema e os 

objetivos do trabalho, seguido de uma seção de fundamentação teórica que discute acerca da 

Educação Infantil, da Educação Integral e sobre a oferta em tempo integral, uma seção de resultados 

obtidos que evidencia o arranjo metodológico construído para a pesquisa sobre Educação Infantil 

em oferta de tempo integral no município de Camaçari, e, a seção contendo as considerações finais 

do estudo. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As discussões sobre a Educação Integral têm um percurso histórico que remonta a década de 

1930, defendida por Aniso Teixeira (2007), pautada no Manifesto do Pioneiros da Escola Nova 

(1932). Sua materialização ocorreu na década de 1950 em Salvador (Ba) com a construção da 

Escola Parque. Na década de 1980, Darcy Ribeiro inspirado pelas experiências de Anísio Teixeira, 

criou os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) no Rio de Janeiro. E assim, foi construído 

as primeiras referências históricas no Brasil sobre esta política de educação que posteriormente 

balizaram os debates em diferentes períodos. 

A retomada do debate sobre a Educação Integral na contemporaneidade, teve como principal 

propulsor o Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 

regulamentado pelo Decreto 7.083/10, enquanto estratégia de indução para a Educação Integral a 

partir da ampliação do tempo escolar, fomentou em caráter preliminar à política de educação em 

tempo integral para o Ensino Fundamental,  caracterizado como uma estratégia de assistência 

financeira as escolas públicas de Educação Básica, subsidiando insumos materiais e profissionais 

para as iniciativas de ampliação do tempo escolar. 

Nessa conjectura, o debate em torno da Educação Integral emerge imbuída de uma 

concepção de educação que compreende o sujeito em sua integralidade. No campo da Educação 

Infantil o desenvolvimento integral é a finalidade desta etapa de ensino, isso significa considerar as 

dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da 

criança, conforme expressa as Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil, DCNEI 

(BRASIL, 2009, Res. nº 5), ao tempo faz-se saber que estas dimensões são indissociáveis. 

Outrossim, a educação ofertada em tempo integral é o mecanismo para efetivar a Educação 

Integral, entretanto, pode-se compreender, quem nem toda educação ofertada em tempo integral é 

considerada Educação Integral, mas que, possivelmente, a educação integral será ofertada em tempo 

integral. Conforme DCNEI (2009), compreende-se por tempo integral a jornada com duração igual 

ou superior a sete horas dias, abrangendo o tempo total que a criança permaneça na instituição, a 

Educação Infantil pode ser ofertada em tempo parcial ou tempo integral. 

A observação dos conceitos de Educação Integral e educação ofertada em tempo integral, 

bem como às demandas da contemporaneidade pautando a Educação Infantil parecem não modular 

às políticas públicas educacionais, pois programas de ampliação do turno escolar, tais como o Mais 

Educação, parecem ainda sonegar maior substância material e pedagógica, que tais iniciativas 
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deveriam contemplar, mais parecendo como ensaios de políticas públicas, cuja as efetividades são 

questionáveis. 

Desse modo, a pesquisa em Gestão Educacional está interessada em investigar os desafios e 

nuances das iniciativas públicas relacionadas a ampliação da jornada escolar, da Educação Integral 

e da oferta em tempo integral, e, compreender suas especificidades, às demandas sociais que lhe 

dão causa e o nível de efetividade dessas iniciativas. 

A oferta da educação em tempo integral ainda é permeada de desafios, dentre eles a 

superação da conotação assistencialista. Segundo Cavaliere (2014), algumas práticas reatualiza o 

lugar desta política no campo assistencial, que para Araújo (2015) essa concepção na Educação 

Infantil reflete o histórico da sua oferta no campo da assistência social, até o final da década de 

1980. A Constituição Federal (1988) foi um marco histórico ao reconhecer a Educação Infantil no 

campo da educação, mas só a partir da LDB (1996) que se tornou etapa da Educação Básica. 

As metas delineadas nos Planos de Educação, não só colocam na pauta a política pública 

educacional de educação ofertada em tempo integral, como também expressa desafios no campo da 

Gestão Educacional em termos de sua efetivação, na perspectiva política, econômica e pedagógica.  

Saviani (2013) aponta que os planos devem ter como premissa a sua viabilidade de implementação, 

isso significa que no âmbito da gestão desta política há de se pensar a dimensão econômica com 

vistas na sustentabilidade financeira da política que corrobora para garantir a dimensão pedagógica 

e dessa forma cumprir com a finalidade educativa desta política. 

Do mesmo modo, Conceição (2013) reflete quanto a necessidade da Gestão Educacional e 

as políticas públicas educacionais migrarem de uma condição do economicamente possível para o 

pedagogicamente eficaz, libertando essas políticas da dimensão estritamente que de um lado lhes 

dão verniz em nome de supostas racionalidades fiscais-orçamentárias por outro lhes subtraem 

condições objetivas de execução. 

Faz-se sabe que as dimensões políticas, econômicas e pedagógicas estão teórico e 

historicamente reconhecidas, mas necessitam estar adequadamente equilibradas, nossa investigação 

acerca da política educacional pública no campo da Educação Infantil ofertada em tempo integral 

no município de Camaçari, considerando o decênio 2014-2024, atualmente  pautado no Plano 

Municipal de Educação (PME), encaminha a presente proposta de organização de natureza 

metodológica, conceitual e holística que apresentamos a seguir. 
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RESULTADOS OBTIDOS: PERCURSO METODOLÓGICO POSSÍVEL PARA 

INVESTIGAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM 

TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI (BA) 

O percurso metodológico da pesquisa em Gestão Educacional, baseada nos pressupostos de 

Conceição (2013) tem como proposição delinear os caminhos da pesquisa, esboçando de forma 

sintética a metodologia da pesquisa, conforme figura 1, em anexo, explicitando os elementos que 

constitui a metodologia da pesquisa  o tema, o objeto da pesquisa, a abordagem adotada, os métodos 

e as técnicas da pesquisa, o campo empírico e as categorias de análise compreendendo que todos 

estes elementos articulados expressam os procedimentos adotados para fins de responder o 

problema da pesquisa conforme os objetivos, com vistas à elaboração de um diagnóstico da gestão 

da política de Educação Integral na Educação Infantil em tempo integral no município de Camaçari 

(Ba). 

Os procedimentos metodológicos adotados evidenciam a possibilidade de compreender as 

práticas de gestão da política educacional a partir das categorias teóricas, dimensão política, 

econômica e pedagógica e suas respectivas categorias analíticas, oferta, financiamento e 

pedagógico. Os apontamentos em torno das categorias teóricas têm como proposição colocar no 

cerne da análise os condicionantes que implicam na efetividade e eficácia do pedagógico, para 

tanto, vale reconhecer a dimensão econômica enquanto fio condutor para dar sustentabilidade a 

política educacional. 

Portanto, a pesquisa sobre a gestão da política educacional adotou uma abordagem 

qualitativa, sobretudo documental, descritiva e bibliográfica. Tendo como campo empírico a 

Secretaria Municipal de Educação, a priori, os setores responsáveis pela gestão, planejamento e 

finanças, bem como a gestão pedagógica. Posterior a análise documental faremos uma entrevista 

com os sujeitos responsáveis pela gestão, mediante questionário semi-estruturado. A proposição é 

entender as práticas de gestão, como os gestores concebem, planejam e executam a política de 

Educação Infantil em tempo integral, essa será uma prerrogativa que se estenderá também às 

instituições de educação infantil em tempo integral. 

A partir da análise documental, buscar-se-á realizar um movimento de proposição analítica 

plano-execução-plano. Salientando que, o ponto de partida da pesquisa será o Plano Municipal de 

Educação (2015/2024) em que há de se considera, a priori, a Meta 1 que trata especificamente da 

universalização da Educação Infantil e a Meta 6 que trata sobre a oferta do tempo integral na 

Educação Básica. Essa análise envolve também o Plano Nacional de Educação – PNE (2014/2024) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adoção da ideia do percurso metodológico enquanto estratégia metodológica de pesquisa, 

esboça o rigor da pesquisa a medida que explicita e delimita as especificidades da política de 

Educação Infantil ofertada em tempo integral, reconhecendo os pressupostos teóricos da Educação 

Integral e o ordenamento legal que a ratifica enquanto política de direitos. Essa prerrogativa 

contribui para a superação da hipertrofia da dimensão econômica sob a dimensão pedagógica na 

elaboração das políticas públicas educacionais no contexto de Camaçari para o decênio de 2015-

2024, considerando o arcabouço teórico que dar lastro ao conhecimento científico do campo da 

administração educacional. 

Por sua vez, essa linha de abordagem permite ao pesquisador delimitar a pesquisa, 

destacando as abordagens teóricas e analíticas que possibilitem a exploração dos elementos que 

constitui a política educacional de Educação Integral na Educação Infantil em tempo integral, 

evidenciando as possibilidades de análise mediante a contextualização e o aprofundamento dos 

elementos explorados, dando ênfase e direcionamento à investigação. 
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ANEXOS 

Figura 1 – Percurso Metodológico 

                 

 
 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em Conceição (2013) 
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Resumo 

Este trabalho tem a intenção de tecer algumas reflexões metodológicas que emergem do projeto de 
pesquisa, ainda em construção, do Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à 
Educação (GESTEC/UNEB) que trata sobre a Política de Educação Integral na Educação Infantil em 
tempo integral no município de Camaçari a partir do Plano Municipal de Educação – PME 
(2015/2024). Nesse sentido, indica as dimensões política, econômica e pedagógica como dimensões 
capazes de capturar o fenômeno da oferta e manutenção da política da Educação Infantil em tempo 
integral nesse município. Nesta correlação, evocamos alguns elementos  em torno da apreensão do 
movimento histórico sobre a política de Educação Integral no Brasil e a oferta da Educação Infantil em 
tempo integral; apropriação dos marcos normativos que legitimam a política; apropriação acerca da 
diferenciação  entre Educação Integral e educação em tempo integral; a superação do paralelismo entre 
turno parcial e jornada ampliada; o entendimento sobre assistência/proteção social (política pública de 
Estado) e assistencialismo (política populista). O trabalho apresenta um possível percurso 
metodológico para o avanço da pesquisa capaz de operacionalizar seus objetivos, considerando os 
pressupostos teóricos que norteiam o tema e lhe ofereçam consistência metodológica, para tanto, 
compreende a natureza exploratória e descritiva da pesquisa mediante abordagem qualitativa, com base 
numa pesquisa bibliográfica e documental. 

Palavras-chave: Educação Integral; Educação Infantil; tempo integral; Gestão Educacional; percurso 
metodológico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DA PRÉ-ESCOLA NO PORTAL DE 

PERIÓDICOS DA CAPES 

 

Amanda Pontes Figueiredo – UFRRJ 

Fernanda de Almeida – UFRRJ 

Flávia Fernanda Ferreira de Lucena – UFRRJ 

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1501 

INTRODUÇÃO 

Desde a Constituição Federal de 1988 e as Leis regulamentadoras que foram aprovadas 

posteriormente, as crianças têm sido reconhecidas como sujeitos de direitos e, nos últimos anos, 

vêm ganhando espaço nas discussões no cenário educacional.  A Educação Infantil, tornou-se a 

primeira etapa da educação básica e seu atendimento definido em creche para crianças de zero a três 

anos e pré-escola para as crianças de quatro e cinco anos, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96. A obrigatoriedade e gratuidade de seu atendimento a partir 

dos quatro até os dezessete anos de idade, foi regulamentada na Emenda Constitucional n º 59 de 

2009, que consequentemente veio a alterar o texto da LDBEN, através da Lei 12.796/13, tornando 

obrigatória a matrícula das crianças, em pré-escolas, a partir dos quatro anos de idade. 

Desta forma, diante de tais mudanças, não só o Estado se tornou obrigado a ofertar vagas às 

crianças de quatro anos, como as famílias também são obrigadas a matriculá-las nas turmas de pré-

escolar. Todo esse novo direcionamento tem culminado em diversas estratégias dos municípios, 

ente federal responsável pela oferta desse segmento, para atender a demanda de vagas na Educação 

Infantil, em especial na faixa etária dos quatro e cinco anos. 

O texto da Lei 12.796/13 trouxe ainda, no artigo 31 e seus incisos, regramentos para a 

efetivação da oferta em pré-escolas, ficando estabelecido que a Educação Infantil deve ter uma 

carga horária anual mínima de 800 (oitocentas horas) distribuídas em no mínimo 200 (duzentos) 

dias letivos, que a carga horária mínima diária deve ser de 4 (quatro) horas e no máximo de 7 (sete) 

horas, bem como que a frequência mínima deve ser de 60% (sessenta por cento) do total de horas. 

Fica evidente que a edição desta Lei impactou sobremaneira a Educação Infantil ofertada em 

pré-escolas, pois até então não havia uma previsão legal expressa de que o poder público teria por 

obrigação oferecer este nível educacional, bem como não havia até o ano de 2013 a obrigatoriedade 

para os pais matricularem seus filhos na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Portanto, o 

presente levantamento de trabalhos científicos relacionados a esse tema se torna importante, pois 

ajuda na análise dos desdobramentos trazidos por essa inovação legal. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Foi partindo da premissa de que o poder legislativo federal deu especial atenção à Educação 

Infantil ao redigir e aprovar a Lei 12.796/13, que esse levantamento foi realizado. Busca-se através 
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dele dar visibilidade aos impactos da política de obrigatoriedade da pré-escola, registrados por 

pesquisas acadêmicas que se voltem para esse objeto. 

Como ponto inicial definimos primeiramente a fonte de pesquisa, neste caso, escolhemos o 

portal da CAPES. A escolha pela CAPES se justifica por se tratar de uma Fundação vinculada ao 

Ministério da Educação, de grande abrangência e qualificação em todo país, voltada para a 

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu, que permite entre outras coisas o acesso e 

divulgação da produção científica nacional e internacional. Utilizamos o portal de periódicos da 

CAPES/MEC e na busca por assunto elencamos alguns descritores que ajudaram a nortear a 

pesquisa pelo tema pretendido. A ferramenta de busca envolveu a combinação dos termos 

“obrigatoriedade” e “educação infantil”, onde foram encontrados 297 trabalhos. Refinando a busca 

através do tipo de trabalho (artigo), ano de publicação (2013 a 2019) e idioma (português) 

chegamos a um total de 108 artigos. Vale destacar que, este recorte temporal (2013-2019) se dá 

pois, apesar das discussões acerca da obrigatoriedade de matrícula das crianças de quatro e cinco 

anos na pré-escola terem iniciado em 2009 através da promulgação da Emenda Constitucional – EC 

no 59 (BRASIL, 2009), entre outras deliberações, como o Plano Nacional de Educação 2011-2020 , 

que colocou a educação pré-escolar como educação obrigatória, com universalização prevista até 

2016, a Lei que altera o disposto no art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, só foi 

promulgada em abril de 2013, através da Lei 12.796/13, quando a partir deste momento as 

prefeituras foram obrigadas a se organizarem para melhor atender esta demanda. 

A seleção dos trabalhos referentes à temática aconteceu posteriormente à leitura dos títulos, 

resumos e palavras-chave, tendo como fatores inclusivos e exclusivos os descritores selecionados. 

Após os critérios de exclusão a amostra se resumiu a 5 artigos, resultado de pesquisas concluídas, 

como se pode observar no anexo 1. 

UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA: O QUE DIZEM AS PESQUISAS? 

Para responder à questão trazida nesta seção, os trabalhos foram lidos integralmente e 

agrupados segundo os resultados de suas pesquisas.  Destacamos que os textos analisados 

apresentam vários pontos em comum com relação ao que se propõem a ser discutido, neste caso a 

obrigatoriedade da pré-escola. Ao introduzir suas pesquisas, todos os autores, primeiramente, fazem 

um resgate histórico sobre a educação das crianças pequenas como um direito que começa a ser 

evidenciado a partir da Constituição de 1998 e o seu progressivo atendimento, através das 
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posteriores legislações, estabelecendo direcionamentos e especificidades para esta etapa da 

educação. 

Os autores Nunes, Santos e Barros (2017), partem de uma metodologia essencialmente 

empírica. Utilizam-se de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Censo 

Escolar e constatam que, nos municípios brasileiros estudados (São Sebastião do Alto, Cambuci, 

Iguaba Grande, Vassouras, Guapimirim, Saquarema, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Quatis, Carmo, 

Paraíba do Sul, Santo Antônio de Pádua, Teresópolis, Barra de Piraí, Duque de Caxias e Niterói)  

não houve decréscimos nas taxas de matrículas da modalidade pré-escola, mas que também não 

atingiram, em sua maioria, a meta da universalização do atendimento das crianças de quatro e cinco 

anos como preconiza a Meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE). 

Sene e Lira (2017), focaram seus estudos na análise da obrigatoriedade de atendimento em 

diálogo com o contexto dos países da América Latina, especificamente Paraguai e Uruguai. Para 

isso, utilizaram-se dos relatórios da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO), evidenciando que nestes países o foco do atendimento também é as crianças 

em idade pré-escolar (4 e 5 anos), expressando um progressivo aumento das matrículas, enquanto 

que na modalidade creche (0-3 anos) não houve mudanças significativas em termos de matrículas, 

destacando ainda que o atendimento a esta faixa etária se configura em práticas de sobrevivência 

básica. 

A pesquisa de Nunes, Santos e Barros (2017), apresenta uma diminuição da oferta de vagas 

às crianças de 0-3, devido a diminuição do horário de atendimento dos espaços destinados à 

Educação Infantil, aumentando assim a demanda desta faixa etária, coadunando com a pesquisa de 

Santos (2018), que além de reforçar o apresentado pelas pesquisas citadas, revela que somente a 

partir do arcabouço legal, ou seja, da implementação da lei, houve de fato uma preocupação com a 

oferta de vagas para as crianças de quatro e cinco anos. O autor conclui que, apesar da ocorrência 

da expansão da Educação Infantil, este segmento possui os requisitos necessários para a inscrição 

na agenda de Municípios, pois ainda há metas previstas nos Planos de Educação a serem 

alcançadas. 

Os autores apontam que nesta pesquisa foi possível observar que as políticas de expansão da 

Educação Infantil passam pelo conhecimento das condições materiais das redes públicas e privadas, 

sendo assim os municípios têm se esforçado em oferecer formações continuadas para seus 

professores, em investir na construção e adequação de suas infraestruturas, aumentar as vagas na 

pré-escola e buscam para isso o apoio entre os entes federados em um regime de colaboração. 
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Sobre o tema do regime de colaboração, previsto na Lei, Lamare (2018) analisa a 

obrigatoriedade da pré-escola no Brasil (Lei nº 12.796/13) e a sua relação com a participação dos 

organismos internacionais e do empresariado como formulador de estratégias de implementação de 

políticas educacionais na Educação Infantil. Para a autora, as parcerias público-privadas na 

Educação Infantil estão em processo de expansão e fortalecimento, pois analisando alguns 

documentos que representam uma face das Políticas Públicas de caráter neoliberal e reconstrução 

histórica com base na análise crítica marxista no processo de luta de classes, constatou que os 

economistas têm se dedicado a essa etapa da Educação Básica, pautados na ideia do “capital 

humano do futuro” onde se considera o período da infância como propício para investimento 

educacional de qualidade, visto que essa etapa pode acarretar profundas consequências ao longo da 

vida. Sendo o objetivo da infância “torna-se um adulto plenamente produtivo”. A autora 

acrescenta, discutindo que os investimentos na primeira infância fazem parte de uma lógica 

mercadológica. Assim, a Educação Infantil poderia ser resumida a uma etapa da educação que visa 

ao sucesso escolar no futuro ou a uma forma de se evitar possíveis riscos sociais consequentes da 

situação de iniquidade social a que as crianças estão expostas. 

Em consonância com esse debate, Nascimento e Motta (2012) apontam que a ideia da 

intervenção precoce, como indica o “capital humano do futuro”, se apoia na crença de que encontrar 

o programa certo e aplicá-lo “a tempo” pode surtir efeito uma vez que “as crianças ainda são bem 

pequenas e maleáveis e seu cérebro ainda não está totalmente desenvolvido” (p.10). 

Encontramos nos artigos de Cruz (2017), Sene e Lira (2017) algumas implicações que as 

políticas de ampliação da obrigatoriedade escolar para Educação Infantil podem trazer em relação 

ao ensino fundamental. Cruz (2017), utiliza a concepção de desenvolvimento infantil de Vygotski e 

constata que a questão da obrigatoriedade de atendimento às crianças de 4 e 5 anos pode trazer 

implicações nas práticas pedagógicas, que tendem a se constituir com tendências preparatórias e 

antecipatórias para uma futura escolarização. Sendo assim, tornar obrigatório o direito à educação 

para crianças de 4 anos em diante, apenas colocando-as em uma sala de aula, com uma professora e 

um quadro, reproduzindo o mesmo modelo educacional tradicional é o mesmo que negar o direito à 

educação, que inclui também a exigência de qualidade e o respeito às necessidades da criança em 

cada fase do seu desenvolvimento. 

Por fim, trazemos a discussão proposta por Filipim, Rossi e Rodrigues (2017), que traz em 

seu conteúdo a história da institucionalização da Educação Infantil no Brasil e as diversas 

nomenclaturas que existiram para nomear as instituições deste nível de atendimento. É uma 
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pesquisa de caráter documental e bibliográfica que reflete sobre a educação das crianças pequenas 

como um direito que foi adquirido ao longo dos anos e dos contextos históricos. Traz ainda a 

discussão sobre o atendimento obrigatório a partir da idade pré-escolar, relatando que “...o fato de 

estar previsto em lei não significa que a administração dos municípios, responsáveis por sua 

implantação, estaria realizando de forma efetiva aquilo que lhe é imposto.” (p.616) 

CONCLUSÕES 

Apresentamos no presente trabalho um pequeno recorte das produções científicas indexadas 

no portal de periódicos da CAPES. As produções analisadas evidenciam como os governantes 

municipais têm formulado ações para cumprir a lei da obrigatoriedade em seus respectivos 

municípios. Seja apoiando-se em determinações já estipuladas em documentos federais e não 

trazendo inovações para suas legislações locais seja por adequarem espaços/lugares que garantam o 

atendimento a faixa etária de quatro e cinco anos. 

Sobre os contextos em que foram realizadas as pesquisas, fica evidente que para dar conta 

da demanda de matrículas das crianças de quatro anos expressa como a obrigatoriedade da Lei 

12.796/13, os espaços escolares pesquisados, em sua maioria, optaram por expandir as turmas de 

pré-escola em escolas exclusivas, suprimindo o atendimento às crianças de zero a três anos. Além 

disso, está sendo utilizado estratégia de redução do horário de atendimento - que antes era feito de 

forma integral, na modalidade pré-escola - e utilização de espaços adaptados em escolas de ensino 

fundamental. De forma que o atendimento alcance um maior número de crianças na faixa etária de 

quatro e cinco anos. 

Este tipo de organização do atendimento tem comprometido, segundo os trabalhos 

publicados, a oferta de vagas na modalidade creche e a adaptação dos espaços também têm 

interferido na qualidade da pré-escola, conferindo a esta modalidade uma antecipação de resultados 

até então não preconizados nas legislações oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9.394/96 e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2010. 

Sobre a abordagem metodológica dos trabalhos pesquisados, percebemos que há uma 

predominância pelo método documental, onde são utilizados bibliografias e documentos oficiais e pela 

pesquisa qualitativa estruturada por observações do cotidiano, entrevistas e questionários. 

A divulgação dos resultados da amostra pesquisada pode contribuir para dar visibilidade do 

impacto da obrigatoriedade da pré-escola sobre os sistemas de ensino. Lembramos que, quando se 

constrói um documento voltado para o âmbito educacional, em países como o Brasil, que são marcados 
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por grande extensão territorial e diversidades regionais, se encontra o desafio de legislar para contextos 

nos quais há grande desigualdade social. Por esse motivo, precisa-se estar em alerta aos impactos dessa 

opção política na vida das crianças e de suas famílias, vertente que não se mostrou presente em nenhum 

dos artigos analisados. 
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ANEXOS 

Quadro 1. Produções encontradas na CAPES que discutem a obrigatoriedade da pré-escola e seus direcionamentos 

Ano Título do trabalho Autor/es 

2017 
Educação infantil e a ampliação da obrigatoriedade escolar: 
implicações para o desenvolvimento cultural da criança 

Maria Nazaré da Cruz 

2017 A educação infantil nos países da américa latina: um estudo sobre a 
obrigatoriedade do ensino para além do Brasil 

Fernanda Teodoro Mérida Sene 

Aliandra Cristina Mesomo Lira 

2017 Pré-escola, obrigatoriedade e planos de educação no Rio de Janeiro 

Maria Fernanda Rezende Nunes 

Edson Cordeiro Dos Santos 

Camila Dos Anjos Barros 

2017 História da institucionalização da educação infantil: dos espaços de 
assistência à obrigatoriedade de ensino (1875-2013) 

Priscila Viviane de Souza Filipim 

Ednéia Regina Rossi 

Elaine Rodrigues 

2018 
A obrigatoriedade da pré-escola no contexto das parcerias público-
privadas Flávia de Figueiredo de Lamare 

Fonte: http://www.periodicos.capes.gov.br 
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Resumo 

O presente artigo é resultado de pesquisa realizada acerca da Lei 12.796/13, que incluiu, no art. 4º, a 
Educação Infantil na Educação Básica obrigatória, a partir de quatro anos de idade. O texto tem como 
objetivo apresentar as produções científicas indexadas no Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, que abordam a temática da obrigatoriedade 
da pré-escola e seus direcionamentos, desde o ano de sua entrada em vigor, 2013, até o ano de 2019. O 
procedimento metodológico pautou-se na pesquisa documental, por meio digital, e a escolha pela 
CAPES se justifica por se tratar de uma Fundação de grande abrangência e qualificação em todo país, 
que permite entre outras coisas o acesso e divulgação da produção científica nacional e internacional. A 
análise do material selecionado demonstrou muitos pontos de confluência entre as pesquisas realizadas 
sobre a temática, revelando que a maioria dos municípios, entes federados responsáveis pela oferta da 
Educação Infantil no Brasil, pesquisados têm adotado direcionamentos semelhantes para expandir o 
número de vagas de forma que atenda as demandas da referida Lei. Apesar da expansão demonstrada 
através de documentos e fontes oficiais, vários municípios brasileiros, como relatam as pesquisas, ainda 
não atingiram a universalização desta etapa no tempo previsto. Os resultados das pesquisas presentes 
no portal demonstram também que a oferta na modalidade creche tem sido diminuída para dar conta 
da expansão do atendimento obrigatório na pré-escola. As pesquisas indicam ainda preocupações 
acerca desta obrigatoriedade, que pode conferir à educação infantil um grau de escolarização 
semelhante a primeira etapa do ensino fundamental, contrariando o que dizem algumas legislações 
como as Diretrizes Curriculares para Educação Infantil, não favorecendo as possibilidades de vivências 
através da interação e brincadeiras. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Lei 12.796/13; Obrigatoriedade da Pré-escola; Políticas Públicas. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo pretende apresentar as principais contribuições da temática Sociologia da 

Infância, publicadas em periódicos científicos classificados como de padrão Internacional ou 

Nacional A, de acordo com a avaliação QUALIS-CAPES, no período de 2004 a 2013, diante do 

material encontrado e catalogado através da metodologia do estado da arte. 

As pesquisas do estado da arte possuem o objetivo de inventariar e sistematizar a produção 

em determinada área do conhecimento. A sua realização consiste em um procedimento de grande 

relevância, pois potencializa a compreensão sobre o estado atingido pelo conhecimento a respeito 

de determinado tema, levando-se em conta sua amplitude, tendências teóricas e vertentes 

metodológicas. Essa compreensão do estado do conhecimento sobre um tema, permite a 

identificação de consensos e dissensos entre os autores, as possibilidades de integração de 

diferentes perspectivas e as possíveis lacunas na produção acadêmica. 

É válido ressaltar que a análise em torno da Sociologia da Infância é de extrema relevância 

para fomentar reflexões sobre as concepções de criança e de infância, e os diversos fatores que as 

determinam e as influenciam como: classe social, gênero, etnia, raça, religião, etc., levando em 

consideração que os espaços estruturais também diferenciam as crianças. 

A Sociologia da Infância problematiza a abordagem psicológica e biológica de compreensão 

uniforme da infância e busca posicionar as crianças, no campo da teoria e da metodologia, como 

atores sociais. Este ângulo subverte o conceito que se tem da criança como um ser passivo, um 

mero receptor das ideias dos mais velhos. As crianças entabulam pactos e contratos, dividem com 

os adultos seus conceitos próprios e desenvolvem-se ao seu lado, e também em parceria com outras 

crianças, novas culturas. 

Dessa forma, é imprescindível compreender a criança como um ator social, sujeito histórico 

e de direito, contribuindo para isso, a decisiva mudança de concepção de infância e criança na pauta 

das discussões da Sociologia da Infância. 

PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO E ANÁLISE 

Os periódicos científicos classificados como de padrão Internacional ou Nacional A, de 

acordo com a avaliação QUALIS-CAPES, que serviram de base para a seleção de trabalhos a serem 

analisados, foram os seguintes: Caderno de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas), Educação e 
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Pesquisa (Faculdade de Educação da USP), Educação e Realidade (UFRGS), Educação e Sociedade 

(CEDES), Revista Brasileira de Educação (ANPED), Investigações em Ensino de Ciências 

(UFRGS). 

Em seguida, realizamos uma pesquisa meta-analítica com o fim de investigar problemas, 

campus, objetivos, teorias e metodologias adotadas e/ou construídas pelos pesquisadores no próprio 

processo de produção de conhecimento (LAROCCA; ROSSO; SOUZA, 2005). Assim, partimos 

para a leitura exploratória e, em seguida, para a leitura reflexiva ou crítica, e por fim a leitura 

interpretativa do material bibliográfico descritas por Lima e Mioto (2007). 

A leitura exploratória nos permitiu verificar se os artigos selecionados versavam sobre o 

estudo anunciado. Após esse momento, partimos para a leitura reflexiva ou crítica, que nos permitiu 

analisar de forma genérica os artigos selecionados, escolhendo alguns critérios de análise. Dessa 

forma os dados foram sistematizados quanto ao: ano de publicação, número de autores, a existência 

de conceito e categorias conceituais, a abordagem escolhida pelos autores, os sujeitos da pesquisa, 

os tipos de pesquisa adotados e os instrumentos utilizados. 

A etapa da leitura interpretativa, nos permitiu identificar, sistematizar, analisar e 

compreender os discursos sobre a Sociologia da Infância, destacando informações que julgamos 

pertinentes para os pesquisadores interessados em aprofundar os conhecimentos sobre o tema 

Ao todo, foram analisados 8 artigos cujos títulos e/ou palavras-chave apresentavam a 

categoria sociologia da infância. Todos os textos selecionados possuem 01autor, sendo que 03 

artigos foram publicados no ano de 2005. Com relação ao conceito abordado, 04 dos artigos 

estudados desenvolveram a análise sobre o tema anunciado. Quanto a abordagem metodológica, 

todos os trabalhos apresentam pesquisas de abordagem qualitativa teóricas/bibliográficas não 

anunciadas no corpo do texto, sendo que apenas 01 faz referência a uma pesquisa de campo que foi 

realizada numa escola. 

OS ACHADOS SOBRE A SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

Os estudos acerca dos sentidos e significados da infância, assim como a discussão sobre o 

modo como as instituições relacionam educar e cuidar, figuram como um terreno largo e complexo 

sobre o qual diferentes pesquisadores têm se debruçado. Na sequência, uma síntese de cada um dos 

oito trabalhos analisados, com ênfase nos diversos pontos de vista e os conceitos aos quais se 

filiam.  Para tanto, optamos em apresentar os estudos em ordem alfabética a partir do primeiro 
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nome do(a) autor(a): Alan Prout (2002), Cléopâtre Montandon (2005), Eric Plaisance (2004),  

Manuel Jacinto Sarmento (2004), Régine Sirota (2005), Rita de Cássia Marchi (2008),  Suzanne 

Mollo-Bouvier (2005), Tamara Grigorowitschs (2008). 

Alan Prout (2002) apresenta uma contextualização histórica sobre a Sociologia da Infância e 

destaca que o “ ‘novo’ paradigma da infância estava ficando velho demais para a criança”. O autor 

advoga a necessidade de aprofundar os estudos sobre infância e criança para compreender as 

transformações que estes conceitos sofreram ao longo do tempo. Prout também situa no contexto 

sócio-histórico contemporâneo as dicotomias, complexidades e ambiguidades inerentes ao campo 

da sociologia da infância: crianças como atores versus crianças passivas; infância como construto 

social versus infância como natural; e infância como ser versus infância como dever. Sobre essas 

ambiguidades lança um olhar aprofundado acerca da impermanência e instabilidade, características 

da contemporaneidade e, portanto, da parca condição do estabelecimento de padrões universais para 

conceitualizá-las. 

As reflexões tecidas no texto de Cléopâtre Montandon (2005) problematizam a autoridade 

que pais e educadores têm sobre crianças e analisa as práticas educativas dos adultos a partir das 

perspectivas das crianças. Para desenvolver a pesquisa, a autora apresenta duas pesquisas: a 

primeira diz respeito à experiência que as crianças têm de sua educação no âmbito familiar e 

escolar; a segunda aborda o desenvolvimento da autonomia das crianças. Para apreender as 

experiências das crianças, em ambos os estudos, foi estabelecido como critério o intermédio de das 

representações, emoções e ações das crianças. A autora ressalta que pesquisas envolvendo crianças 

foram evitadas por muito tempo e que ainda hoje há falta de credibilidade metodológica nessa 

escolha. Por este motivo, destaca a necessidade em quebrar essa tradição para que as crianças 

possam ser escutadas, ainda que seja necessário solicitar um suporte dos psicólogos como 

interlocutores nesse processo de pesquisa. 

Eric Palisance (2004) focaliza a sociologia da pequena infância e o processo de socialização 

dos pequenos em seu trabalho. Discute de forma mais aprofundada o conceito de socialização no 

período da pequena infância, distinguindo-a das demais. A autora investe na discussão sobre o 

processo de socialização das crianças pequenas, no âmbito das escolas maternais, convocando o 

leitor a refletir, criticamente, sobre este processo como promotor de “libertações” ou “enquadres”, 

principalmente no contexto das instituições de ensino. Conclui que a socialização deve ser 

compreendida de forma horizontal, aquela que acontece entre pares; e que o currículo, deve ser 

formulado e elaborado a partir das experiências da criança. Por fim, suscita uma reflexão sobre a 
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cultura em suas diferentes dimensões, como as específicas da infância e as orientadas para as 

diversidades nacionais e profissionais. 

Manuel Jacinto Sarmento (2004) analisa o efeito da categoria geração sobre os conceitos de 

infância e criança, e ainda inclui na análise os diversos modos de estratificações sociais, os quais 

incidem sobre o modo de ser criança e viver a infância. Ressalta ainda o papel das crianças como 

categoria integrada à sociedade e que tanto sofre as transformações promovidas por ela, como 

também impulsiona alguma dessas transformações, pois alerta para a necessidade de considerar a 

sociedade na sua multiplicidade, contexto em que as crianças nascem, se constituem como sujeitos 

e se afirmam como atores sociais, na sua diversidade e na sua alteridade diante dos adultos. 

A pesquisa de Régine Sirota (2005), apesar de anunciar a discussão sobre socialização da 

infância, não apresenta um conceito sobre a mesma. A autora traça uma análise sobre a Sociologia 

da Infância a partir das relações que se estabelecem antes e durante um aniversário de criança, 

apresentando situações cotidianas para serem analisadas. Apesar de anunciar a temática Sociologia 

da Infância como suporte teórico, não desenvolve um conceito sobre a mesma, optando por dar 

lugar à discussão sobre a socialização da criança antes e durante um evento social, o aniversário. 

Rita de Cássia Marchi (2008) apresenta uma crítica contemporânea no âmbito da nova 

Sociologia da Infância, concernentes às clássicas abordagens da socialização e educação das 

crianças. A autora recupera o conceito da Sociologia de estrutura social, articulando-o às ideias 

sobre infância e criança. Desta forma, tensiona a clássica dicotomia entre a infância entendida como 

fator natural em contraponto à infância como construção social e cultural. 

Machi (2008) apresenta a complexa discussão contemporânea acerca da chamada “crise 

social” da infância. Destaca também o debate em torno do “novo estatuto” da criança, interrogando 

o seu lugar na sociedade e nas relações de poder entre gerações. Assim, ela apresenta a tomada pela 

Sociologia da Infância da tarefa de reposicionar a ideia da construção social da infância, conferindo 

às crianças o lugar de ator social. Recupera ainda dados históricos acerca do lugar que a criança foi 

ocupando e sendo caracterizada. De sujeito sem voz e, portanto, sem direito, heterônomo, frágil e 

submisso à condição de sujeito de direito e produtor de cultura. Na esteira desse processo histórico 

de mudança de paradigma da infância e da criança, a autora apresenta, discute e aprofunda o 

conceito de socialização e seus efeitos sobre a mudança de perspectiva sobre a infância.  A 

socialização vista como processo de “domesticação” e “enquadre” da criança aos padrões e papéis 

sociais referendado nos adultos, vai sendo analisada pela autora de modo a apresentar este processo, 

criticamente, e por assim fazê-lo, põe em cheque as instituições (escola e família) e ainda a teoria 
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do desenvolvimento como objeto de investigação. Também avalia os desdobramentos destas 

instituições sobre a construção / desconstrução das visões da criança e da infância na 

contemporaneidade. 

O artigo produzido por Suzanne Mollo-Bouvier (2005) apresenta uma defesa às crianças  a 

partir análise sobre os fatores que influenciam o processo de socialização das mesmas, com 

destaque para: a segmentação social das idades; a tendência a favorecer a socialização em estruturas 

coletivas fora da família, com a multiplicação de modos de atendimento e de instituições para a 

infância; a transformação e as contradições das concepções de infância; e o interesse generalizado 

por uma educação precoce. Em seu estudo, nos chama a atenção para a participação das crianças na 

construção singular das suas histórias em família, em grupos sociais particulares. Ressalta também 

o silenciamento das vozes desses sujeitos, que apesar de ganharem lugar na concepção 

interacionista, ainda não são consideradas como sujeitos sociais que participam de suas próprias 

socializações, assim como da reprodução e da transformação da sociedade. 

Tamara Grigorowitschs (2008) nos convida a questionar se o conceito de socialização caiu 

em desuso. Para dar suporte à discussão, a autora sustenta a sua análise nos pressupostos teóricos de 

Georg Simmel e George H. Mead. A autora apresenta inicialmente a trajetória conceitual do termo e 

considera os processos de socialização na infância como uma especificidade do contexto teórico. O 

objetivo central foi apresentar uma análise das obras dos autores a respeito do conceito processos de 

socialização à luz de questões suscitadas no interior do domínio da Sociologia da Infância. 

Para compreender o tema anunciado, a autora traça a trajetória conceitual do termo 

socialização, e considera os processos de socialização na infância como especificidade dentro do 

contexto teórico. Nesse entremear de conceitos, a autora define a socialização infantil “como uma 

série incontável de processos, por meio dos quais as crianças aprendem, compartilham, criam e 

reproduzem ação, pensamento e comunicação” (p.42). Ao trazer o conceito citado Grigorowitschs 

(2008) destaca a necessidade de compreender o modo pelo qual as crianças desenvolvem seu self, 

suas identidades individuais, e o papel do “outro” nesses processos. Conclui o artigo, considerando 

que as crianças são seres dotados de uma consciência reflexiva, portanto são sujeitos individuais e 

ao mesmo tempo sociais. Ainda, alerta para o desenvolvimento de pesquisas que abordem a 

infância como tema central, sem deixar em segundo plano o rigor teórico e o diálogo com os 

trabalhos sociológicos já existentes sobre o assunto. 
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ALGUMAS IMPRESSÕES SOBRE OS ACHADOS 

Ao aprofundar a análise dos artigos cujos títulos e resumos apontam para uma discussão 

sobre a criança e a infância na perspectiva da Sociologia da Infância, percebemos que a temática 

abre um leque enorme de pontos a serem analisados e discutidos de maneira mais aprofundada de 

modo a fazer ascender à categoria de importância e atenção a criança e sua forma de ser e estar no 

mundo. 

Os artigos consideraram toda a complexidade que envolvem a temática trazendo à baila as 

problematizações a respeito da compreensão de criança e infância num contexto de multiplicidade 

social e diversidade. 

Considerando os consensos, os autores concordam e nos alertam para a necessidade de 

compreender a criança a partir da criança. Precisamos dar voz a esses sujeitos para que eles sejam 

ouvidos e compreendidos. Para isso, é preciso desenvolver pesquisas que saiam da mesmice, 

quebrem os paradigmas e escutem o que as crianças tem a dizer sobre os seus próprios processos de 

socialização. 

Além de nos alertarem para a necessidade de se ampliar as pesquisas que tenham como 

objeto de estudo as crianças como sujeitos participantes e contribuintes da sociedade. As produções 

analisadas revelaram também, que as construções teóricas, vivências e relatos devem ter como 

critério não apenas os diferentes contextos em que as crianças estão inseridas. Ademias devemos 

considerar as relações de convivência com adultos e a interação entre crianças de outras idades, 

buscando respeitar a complexidade, instabilidade e pluralidade da infância. 

Acessando os referidos artigos de diferentes autores que versam sobre a Sociologia da 

Infância, notamos que os conceitos de infância e criança não encontram consenso.  Durante a 

análise, verificamos que alguns dos autores abordaram o tema de sob perspectivas diferentes, 

trazendo categorias diferenciadas. Alguns dos autores citados se aproximam no entendimento 

destes, ainda que cada um eleja ancorar-se em pontos de análise distintos para discorrer sobre o 

mesmo assunto. Deste modo, a infância, a criança e sua relação com o estrato social a qual ela 

pertence, seu gênero, etnia, assim como a forma como a escola socializa essa criança, ou ainda, a 

geração a qual está associada incidem sobre o modo de conceituar a infância e o sujeito desta – a 

criança. 

Após conhecer o que há produzido, tais informações favorecem organizar investigações 

sobre as lacunas, contradições diante dos resultados obtidos de modo a produzir novos 
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conhecimentos, nos certificando de que há muito que investigar, estudar e descobrir sobre a 

Sociologia da Infância. 
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Resumo 

Este artigo pretende apresentar as principais contribuições da Sociologia da Infância, publicadas em 
periódicos científicos classificados como de padrão Internacional ou Nacional A, de acordo com a 
avaliação QUALIS-CAPES, no período de 2004 a 2013. A metodologia do estudo é estado da arte. 
Este tipo de estudo se justifica pela necessidade de se dar conta do crescimento e da atualização da 
produção científica, de suas características e lacunas, além de socializar o conhecimento produzido 
através das pesquisas. Sua construção está pautada na pesquisa bibliográfica e na síntese dos estudos 
analisados sobre a Sociologia da Infância, a partir de diferentes pontos de vista de educadores/autores: 
Prout (2002), Montandon (2005), Plaisance (2004), Sarmento (2004), Sirota (2005), Rita de Marchi 
(2008), Mollo-Bouvier (2005), Grigorowitschs (2008). Para isso, é apresentado uma síntese sobre os 
oito trabalhos analisados. Os artigos consideraram toda a complexidade que envolvem a temática 
trazendo à baila as problematizações a respeito da compreensão de criança e infância num contexto de 
multiplicidade social e diversidade. Considerando os consensos, os autores concordam e nos alertam 
para a necessidade de compreender a criança a partir da criança. E alerta sobre a necessidade de 
desenvolver pesquisas que escutem o que as crianças têm a dizer sobre os seus próprios processos de 
socialização. Com relação aos dissensos, foi possível perceber entre as pesquisas que os conceitos de 
criança e infância seguem sendo construídos e discutidos no âmbito da Sociologia da Infância, sem 
chegarem à consenso, uma vez que, trata-se de temas complexos que acolhem análises sob muitos 
pontos de vistas. Após conhecer os sensos e dissensos no que foi produzido, tais informações 
favorecem organizar investigações sobre as lacunas e contradições de modo a produzir novos 
conhecimentos sobre a Sociologia da Infância. 

Palavras-chave: sociologia, infância, educação infantil. 
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